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Formålsparagraf 
Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er et samarbeidsorgan for 
barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo og tar opp saker av felles interesse. 
UngOrg skal arbeide for å bedre barn og ungdoms situasjon, styrke barne- og 
ungdomsorganisasjonene i Oslo og sikre barn og unges påvirkningsmuligheter 
overfor Oslo kommune og andre. 
 
Introduksjon 
Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for 
de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk 
frivillig sektor, gir barn og ungdom mulighet til å påvirke, gir informasjon på deres 
premisser, og jobber for å øke deres engasjement og aktivitet. 
 
UngOrg anerkjenner behovet for en helhetlig tilnærming til barne- og 
ungdomsspørsmål i Oslo. Barn og ungdom er en ressurs for samfunnet og har en del 
spesielle rettigheter som er forankret i FNs barnekonvensjon. For at barn og ungdom 
skal kunne ta del i samfunnsutviklingen må de inkluderes og få innflytelse. Det er 
viktig at barn og unge alltid blir hørt, siden de sitter med kunnskap og perspektiver 
som voksne ikke har. Det er unge som best vet hvordan det er å være unge.  
 
Innenfor denne rammen er barn og ungdoms politiske innflytelse, organisasjonsliv og 
unges levekår i Oslo sentrale tema i UngOrgs arbeid. Vi ønsker å tilnærme oss disse 
spørsmålene på en helhetlig måte fordi det er sammenheng mellom faktorer som 
medbestemmelse, utdanning, bolig, helse, tilgang på informasjon og mulighet for å 
kunne definere sin egen hverdag.  
 
Hovedmål 
UngOrg har følgende fire overordnede mål og fokusområder i perioden: 

I. Arbeide for å bedre barn og ungdoms situasjon og deres medbestemmelse 
over eget liv 

II. Sikre sterke frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo 
III. Bidra til reell politisk medbestemmelse for barn og unge, særlig for dem under 

18 år 
IV. All ungdom i Oslo skal ha tilgang til tilrettelagt informasjon og veiledning 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
HOVEDMÅL 1: Arbeide for å bedre barn og ungdoms situasjon og 
deres medbestemmelse over eget liv 
UngOrg arbeider for å kunne sikre reelle påvirkningsmuligheter for barn og unge. 
Dette gjør vi ved å tilby målrettet informasjon til ungdom, arrangere arenaer for 
unge å bli hørt, og sikre gode levevilkår for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. 
Muligheten for å medvirke må være på barn og unges premisser. UngOrg arbeider 
langsiktig for å sikre stabile driftsvilkår for egen virksomhet og våre medlemmer. 
UngOrg arbeider målrettet for å forbedre organisert og ikke-organisert ungdom sin 
mulighet for påvirke eget samfunn og eget liv.  
 
UngOrg mener:  

● Tilgang på god og tilrettelagt informasjon er avgjørende for at barn og 
ungdom skal kunne ta aktive og informerte valg i egne liv og være 
deltakende samfunnsborgere som kan påvirke samfunnsutviklingen 

● Barn og ungdom skal ha reell mulighet til å medvirke i sitt eget lokalsamfunn 
● Barn og ungdom skal ha tilgang på sanitære og hygieniske forhold, 

uavhengig av kjønnsidentitet 
 
UngOrg skal:  

● Sørge for at den unge frivilligheten og UngOrg blir prioritert i den nye 
byrådserklæringen 

● Jobbe for at UngOrgs lokaler tilfredsstiller behovene til UngOrg og 
medlemsorganisasjonene 

● Utrede muligheten for et ungdomshus i Oslo sentrum for den unge 
frivilligheten i Oslo, med muligheten for å kombinere møtevirksomhet, aktivitet, 
informasjonsarbeid og ungdomsmedvirkning 

● Jobbe for gode betingelser for UngOrg og medlemsorganisasjonene i Oslo 
kommunes budsjett 

● Sørge for gode og oppdaterte digitale plattformer 
● Jobbe for at barn og ungdom skal brukes i utviklingen av UngOrg og 

kommunes tilbud 
● Jobbe for at barn og ungdom skal ha tilgang på kjønnsnøytrale toalett på 

skole og ved fritidstilbud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Hovedmål 2: Sikre sterke frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner i Oslo 
Frivillig sektor er en viktig tilbyder av fritidsaktiviteter for barn og ungdom i tillegg til å 
være viktige arenaer for uformell læring. For at alle skal få muligheten til å ta del i 
dette er det viktig at organisasjonslivet er inkluderende. For å få et enda sterkere og 
mer mangfoldig organisasjonsliv er det nødvendig med langsiktige og gode 
rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene. 
 
Mål 2.1: Gode rammevilkår for de frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjonene i Oslo 
UngOrg arbeider for å fremme barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo sine 
interesser i Oslo kommune. Oslo kommune har gode støtteordninger for barne- og 
ungdomsorganisasjoner, men dessverre faller enkelte organisasjoner utenfor denne 
ordningen. Støtteordningene må være lite byråkratiske å bruke, spesielt for 
organisasjoner uten ansatte. Skolen i Oslo bør legge bedre til rette for å skape sterke 
frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Det handler spesielt om 
politisk/organisatorisk fravær, utlånsordningen og organisasjonenes adgang til 
skolene. UngOrg arbeider for å bedre barne- og ungdomsorganisasjoner sin 
mulighet for drift og aktivitet, gjennom å sikre reell rettferdig tilgang til lokaler og 
bruksområder. Barne- og ungdomsorganisasjoner opplever diskriminering og 
ufordelaktige avtaler ved leie eller bruk av lokaler og bruksområder hos både 
offentlige og private aktører i Oslo.  
 
UngOrg mener:  

● Støtteordningene for barne- og ungdomsorganisasjonene må være minst 
mulig byråkratiske og enkle for barn og ungdom å forstå og benytte seg av 

● Støtteordningene må være tilpasset organisasjoner med et lite 
rekrutteringsgrunnlag 

● Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner må styrkes og følge 
generell pris- og lønnsvekst 

● Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, inkludert by- og landsomfattende 
organisasjoner, skal sikres gratis tilgang til lokaler og bruksområder 

● Enkeltarrangement og helgearrangement må prioriteres ved utlån av Oslo 
kommunes lokaler 

● Tillitsvalgte under 18 år må ha lik mulighet som andre tillitsvalgte til å låne Oslo 
kommunes lokaler 

● Skolen bør i større grad vise fram mulighetene organisasjonslivet tilbyr 
gjennom at organisasjonene må få bedre innpass i skolen, og bør anses som 
ressurser i undervisningen 

 
UngOrg skal: 

● Veilede organisasjonene i søknadsprosessen til drifts- og etableringsstøtte 
● Arbeide for at de økonomiske støtteordningene i Oslo kommune er utformet 

slik at det tjener medlemsorganisasjonene på best mulig måte 



 

● Arbeide for at rammen for tilskudd til drifts av barne- og 
ungdomsorganisasjoner minimum er tilsvarende 2007-nivå 

● Gjøre organisasjonene og deres utfordringer synlige for politikere og 
administrasjon i Oslo kommune 

● Være i dialog med offentlige og private aktører for å skaffe gode, rettferdige 
avtaler for lokaler og bruksområder til frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner 

● Jobbe for tiltak som kan lette administrasjonsarbeidet knyttet til Oslos 
kommunes driftsstøtteordning med særlig fokus på små organisasjoner 

● Jobbe aktivt for at den unge frivilligheten er høyest prioritert i forskrift for 
bruk/lån av skolelokaler 

 
Mål 2.2: Sikre gode arenaer for innflytelse for barn og ungdom i Oslo, 
herunder sterke frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. 
UngOrg bistår organisasjonene og skaper møteplasser. UngOrg ønsker også å bidra 
til et inkluderende og mer mangfoldig organisasjonsliv gjennom å være en 
samlende paraply for våre medlemsorganisasjoner. UngOrg er kontinuerlig på utkikk 
etter potensielt nye medlemmer eller andre ungdommer som kan dra nytte av våre 
tilbud.  
 
UngOrg mener:  

● Kompetansen og meningene som UngOrg har på vegne av den unge 
frivilligheten i Oslo må i større grad forankres blant lokale og statlige aktører 

● Det er viktig å ha en helhetlig tilnærming til barne- og ungdomsspørsmål i 
Oslo 

● Man må fortsette å sette av tilstrekkelig midler for at UngOrg kan fungere som 
inkubator for mindre og nyoppstartet organisasjoner som trenger kontorplass, 
møterom og lagringsplass 

 
UngOrg skal: 

● Arrangere kurs, seminarer og sosiale arrangement hvor det også blir lagt vekt 
på å øke samarbeid og bidra til erfaringsutveksling mellom organisasjonene 

● Gi organisasjoner uten egne lokaler et tilbud om et sted de kan ha møter 
● Tilby veiledningsmøter til våre medlemsorganisasjoner, med vekt på 

nyoppstartet og mindre organisasjoner som har spesielt behov for veiledning 
● Følge spesielt opp minoritetsorganisasjoner og små organisasjoner uten 

sentralledd, og tilby kurs og skolering som passer deres behov 
● Skape arenaer for politisk debatt og meningsutveksling for UngOrgs 

medlemsorganisasjoner, gjennom blant annet NyDebatt 
● Jobbe for å kunne gi mindre og nyoppstartet organisasjoner kontorplass, 

møterom og/eller lagringsplass tilknyttet UngOrgs egne lokaler 
 

 



 

Hovedmål 3: Bidra til reell politisk medbestemmelse for barn og 
unge, særlig for dem under 18 år 
Barnekonvensjonens artikkel 12 stadfester barn og unges rett til å få si sin mening og 
bli hørt. UngOrg skal tilrettelegge for unges engasjement og styrke deres innflytelse i 
Oslo. Dette skal skje ved å utvikle arenaer der ungdom kan få sagt sin mening og 
sørge for at disse blir hørt. 
 
Mål 3.1: Økt politisk medbestemmelse for barn og ungdom 
Tilgang på god og tilrettelagt informasjon er avgjørende for at ungdom skal kunne 
ta aktive og informerte valg i egne liv og være deltakende samfunnsborgere som 
kan påvirke samfunnsutviklingen. Barn og ungdom skal også ha reell mulighet til å 
medvirke i sitt eget lokalsamfunn.  
  
UngOrg mener:  

● De politiske prosessene i Oslo må bli mer gjennomsiktig og lettere å følge for 
barn og ungdom  

● Bystyremøter må ha en åpen del på 15 minutter hvor unge som representerer 
organisasjoner, råd og foreninger kan presentere seg og si sin mening til de 
folkevalgte 

● Saker som angår ungdom må gjøres lettere tilgjengelige for ungdom, for 
eksempel gjennom en klarspråkssatsing 

● Det må utarbeides en overordnet og helhetlig barne- og ungdomspolitikk for 
Oslo kommune med tydelige mål og visjoner for barn og ungdoms makt i 
kommunen 

● Det er spesielt viktig at de under 18 år, som ikke har mulighet for å øve politisk 
innflytelse gjennom stemmeretten, blir hørt på en måte tilrettelagt for dem 

● Det må innføres stemmerett for 16- og 17-åringer 
● Skolene må i større grad legge gode vilkår for ungt engasjement, blant annet 

gjennom bedre ordninger for politisk og organisatorisk fravær i skolen 
● Det skal være mulig for UBM å vedta 10 prioriterte saker bystyret må 

behandle 
 
UngOrg skal: 

● Arbeide for bedre vilkår for ungdomsmedvirkning 
● Arbeide på nasjonalt plan for å fremme ungdomsmedvirkning, herunder 

arbeide for opprettelsen av et nasjonalt medvirkningsorgan for ungdom og 
bidra til etablering av et kompetansesenter for ungdomsmedvirkning 

● Være en partner, og bidra til kompetanseheving, i Oslo kommunes arbeid 
med ungdomsmedvirkning 

 
Mål 3.2: Styrke selvstyrte og demokratiske organ for ungdomsmedvirkning 
Sentralt Ungdomsråd (SUR) er et høringsorgan for byrådet og bystyret i Oslo hvor de 
lokale ungdomsrådene er representert. I tillegg har bydelsutvalgene i Oslo et 
tilsvarende organ, lokalt ungdomsråd (LUR). For å sikre god medvirkning er det derfor 
viktig at man har sterke og velfungerende ungdomsråd, både sentralt og lokalt. 



 

Ungdommens Bystyremøte arrangeres årlig og er den viktigste medvirkningsarenaen 
for ungdom i Oslo, der et bredt lag av ungdom går inn for fem saker som blir 
behandlet av bystyret. 
 
UngOrg mener:  

● Sentralt Ungdomsråd (SUR) skal høres i alle saker som angår ungdom i Oslo 
● UngOrg og SUR må inkluderes tidligere i saksgangen i saker der innspill fra 

ungdom er naturlig 
● SUR må sikres finansiering tilsvarende andre medvirkningsorgan i Oslo 
● SUR skal kunne innvilges tale- og forslagsrett i Oslo bystyre og 

bystyrekomiteene 
● Lokale ungdomsråd (LUR) må få en tydeligere demokratisk struktur gjennom 

sentrale retningslinjer 
● LUR kunne innvilges tale- og forslagsrett i bydelsutvalgene og 

bydelsutvalgskomiteene 
● Det må lages egne stillingshjemler for LUR-sekretærene, med minimum 50 % 

stillingsbrøk 
● Ungdommens Bystyremøte (UBM) skal være en læringsarena til bydelene for 

å sikre gode lokale ungdomshøringer 
● Ungdommens bydelsutvalgsmøte skal arrangeres i alle bydeler og sakene fra 

ungdommens bydelsutvalgsmøte må behandles av bydelsutvalget i etterkant 
 
UngOrg skal: 

● Gjennomføre og videreutvikle Ungdommens Bystyremøte 
● Bistå i oppfølging av vedtakene fra Ungdommens Bystyremøte 
● Være sekretariat for Sentralt Ungdomsråd 
● Bidra til å videreutvikle Sentralt Ungdomsråds kompetanse og arbeid 
● Bidra til rutiner som sikrer kontinuitet og høy kvalitet i arbeidet i SUR, bl.a. 

gjennom skolering av tillitsvalgte 
● Arbeide for strukturer som sikrer god kommunikasjon mellom Sentralt 

Ungdomsråd og Oslo kommune, og som sikrer gode muligheter for 
medvirkning fra SUR 

● Tilby opplæring av lokale ungdomsråd og veiledning av sekretærene i 
bydelene 

 

Mål 3.3: Være en ressurs for ikke-organisert ungdom 
Ikke alle ungdommer velger å delta i organisasjoner eller ungdomsråd. UngOrg 
ønsker også å ha et medvirkningstilbud for ikke-organisert ungdom i Oslo. Det er 
viktig at også ungdom som ikke er med i organisasjoner, ungdomsråd, eller de som 
faller utenfor på skolen/i arbeidslivet blir hørt.  
 
UngOrg mener: 

● Det skal arrangeres lokale ungdomshøringer i bydelene hvor uorganisert 
ungdom kommer med sin mening til større saker som angår ungdom 



 

● Oslo kommune må sørge for at funnene fra Ungdomshøringen blir forankret 
politisk og i administrasjonen, og resultatet av dette blir lagt frem ved neste 
høring 

● Det må opprettes digitale kanaler tilrettelagt for at ungdom skal kunne si sin 
mening 

 
UngOrg skal: 

● Invitere ungdommer til en ungdomshøring hvor de får uttale seg om saker 
som berører dem, for å fange opp strømninger om hva ungdom i Oslo er tatt 
av 

● Jobbe for at Ungdomshøringen har deltakere fra bredden av Oslos ungdom 
● Arbeide for at resultatene fra ungdomshøringen gjøres kjent for relevante 

beslutningstakere og grupper som jobber med ungdom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hovedmål 4: All ungdom i Oslo skal ha tilgang til tilrettelagt 
informasjon og veiledning 
UngOrg mener tilgang på god og tilrettelagt informasjon er avgjørende for at 
ungdom skal kunne ta aktive og informerte valg i egne liv. UngOrg tilbyr gjennom 
UngInfo informasjon og veiledning til all ungdom i Oslo mellom 13 og 27 år.  
 
Mål 4.1: Tilby UngInfo - et ressurssenter med høy faglig kvalitet 
Tilbudet skal være gratis, nøytralt, reklamefritt, på ungdoms premisser og mulig å 
benytte anonymt. UngInfo er ikke en profesjonell instans, men et lavterskeltilbud som 
bygger på ERYICAs prinsipper om ungdomsinformasjon. De ansatte på UngInfo skal 
ha høy kompetanse på sine fokusområder og generell kompetanse på alle 
fokusområder. De skal være bevisst på metodikk i møte med brukere av tjenesten. 
Det faglige materialet på nett og i egenproduserte brosjyrer skal til enhver tid være 
oppdatert og under utvikling. 
 
UngOrg mener:  

● Tilgang på god veiledning og tilrettelagt informasjon er et premiss for 
deltagelse og innflytelse både i eget liv og i samfunnet, og nødvendig for at 
ungdom skal kunne nyttiggjøre seg av de mulighetene som eksisterer 

● Informasjonen og veiledningen må være nøytral og på ungdommens 
premisser 

● Elever som tar utdanningsvalg må ha tilgang på nøytral og kvalitetssikret 
informasjon for å kunne ta gode og selvstendige valg 

● Ungdom må sikres adgang til jobb, bolig, skole, helse, meningsfull fritid og 
innflytelse 

● Skolen må gi mer og  bedre opplæring innen personlig økonomi, jobbsøking 
og generelt om overgangen til arbeidslivet  

 
UngOrg skal: 

● Sikre økt veiledningskompetanse, blant annet gjennom kursing av ansatte 

● Videreutvikle og forbedre eget informasjonsmateriell på nett og i trykt format 
● Tilby tilpasset informasjon og veiledning, på brukernes premisser, på 

områdene: 
o Jobb 
o Utdanning 
o Bolig 

● Imøtekomme henvendelser, samt har god oversikt over tilbud og muligheter, 
innenfor områdene: 

o Fritid & frivillig arbeid 
o Helse 
o Rettigheter 
o Personlig økonomi 
o Entreprenørskap 
o Turistinformasjon 



 

● Tilby informasjon om rettigheter og om internasjonale muligheter innenfor 
jobb, utdanning og fritid  

● Kunne møte alle spørsmål fra unge på en god og trygg måte, herunder ha 
god nok kompetanse til å kunne hjelpe ungdom videre til riktig instans 

● Tilby gratis informasjon og tjenester til unge reisende gjennom 
UngInfo-senteret 

 
Mål 4.2. All ungdom skal ha lik mulighet til et tilrettelagt informasjonstilbud 

UngInfo har rundt 6000 besøkende i senteret, i tillegg snakket vi med tusenvis på 
messer og skolebesøk. Stadig flere finner imidlertid svar på faktaspørsmål på nett, og 
UngInfos virksomhet dreies stadig mer over i veiledning. Siden ungdom er en 
bevegelig masse, må disse hele tiden rekrutteres på nytt. Det skal være lett å finne 
og bruke tilrettelagt informasjon om Oslo og byens muligheter, uavhengig om du er 
tilflyttet på grunn av jobb, studie, flyktning, asylsøker, eller er ung turist. UngInfo skal 
være synlige gjennom å holde tett kontakt med relevante samarbeidspartnere. Vi 
skal forsøke å nå ut til alle skoleelever i Oslo med informasjon om UngInfo-tjenesten. 
Det er et mål for perioden å opprettholde antall ungdommer som benytter UngInfo 
til veiledning, samt å øke antall ungdom som kjenner til UngInfos tilbud. UngOrg skal 
gjennom USE-IT Oslo være et ressurssenter for unge reisende, med spesielt fokus på 
unge reisende med lavt budsjett. UngInfos arbeid med USE-IT følger det Europeiske 
USE-IT-charteret. 
 
UngOrg mener: 

● Oslo kommune sin satsning på ungdomsinformasjon må styrkes for å kunne nå 
ut til en bredere del av ungdomsbefolkningen 

● UngInfo gir et unikt tilbud til ungdom og bør bli en synligere del av 
informasjonstilbudet og ungdomsarbeidet i Oslo 

● Ungdom må i større grad være med i utviklingen av informasjonstilbudet 
● Språklige barrierer skal ikke stå i veien for god informasjon og veiledning 
● Unge med fluktbakgrunn skal ha et spesielt fokus i informasjonstilbudet for å 

integrere dem raskere og bedre i samfunnet 
● Man skal kunne være unge besøkende i Oslo med et lavt budsjett 
● Oslo skal være en gjestfri og spennende by for unge reisende 
● Informasjonen om Oslo for unge turister skal være gratis, nøytralt, reklamefritt, 

oppdatert og på deres premisser 
 
UngOrg skal: 

● Ha en helhetlig plan for synlighet på sosiale medier, for å også treffe 
målgruppen der 

● Arbeide systematisk med markedsføring av vårt tilbudet, spesielt i forbindelse 
med søknadsfrister 

● Tilby informasjon om UngInfo til alle videregående skoler og ungdomsskoler i 
Oslo 

● Være aktive på utdanningsmesser og andre arenaer der ungdom er 
● Tilby kurs i fokusområdene til skoler, og andre relevante arenaer 



 

● Informere om UngInfos tilbud til de som jobber med ungdom i Oslo 
● Distribuere våre egne brosjyrer både til samarbeidspartnere og direkte til 

målgruppen 
● Drive UngInfo-bloggen for å supplere den statiske informasjonen på nettsiden 
● Videreutvikle UngInfos tilbud for å nå en større bredde av målgruppen, med 

et særlig fokus på å nå flere under 20 år 
● Tilrettelegge informasjon spesielt for ungdom som nettopp har flyttet til Oslo 
● Produsere og distribuere et USE-IT-kart over Oslo med turistinformasjon for 

unge reisende 
● Være en samarbeidsaktør i det europeiske nettverket USE-IT Europe 

 
 
 


