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Innledning

Den unge frivilligheten i Oslo er noe av det fineste jeg har 
opplevd i min tid i organisasjonslivet. Fremtidshåpet og  
verdiene vi unge står for er unikt, og mangfoldet medlems -
organisasjonene våre representerer er helt uerstattelig. Det 
er også det som gjør UngOrg ekstra viktig, som en paraply-
organisasjon som kan hjelpe, samle og fronte våre medlem-
mer, og våre felles meninger og verdier. Dette er en jobb jeg, 
og styret, er utrolig takknemlig for å ha fått tilliten til å gjøre 
det siste året. 
 2019 har vært et aktivt og spennende år for UngOrg. 
Etter en stor utskiftning i styret fra året før har det vært mye 
nytt å forholde seg til, og styret har kjent på at flertallet ikke 
har hatt erfaring med å sitte i UngOrg-styret tidligere. Dette 
har gjort at styrets kapasitet til å jobbe med politiske saker 
vært noe begrenset, og vi har derfor satset mye på opplæring 
og organisasjon i året som har gått. Det har også vært gjort 
mange nyansettelser som vi mener kommer til å være med å 
gjøre organisasjonen enda bedre i fremtiden!
 For året som kommer har jeg store forhåpninger om at vi 
kan være enda tydeligere og mer høylytt i den offentlige  
debatten. UngOrg har en viktig og unik posisjon i frivillig-
heten, og med nok arbeid og initiativ kan vi ha stor 
gjennom   slagskraft på lokalt nivå. Men dette er ikke noe vi 
kan gjøre alene, og vi håper derfor at dere har lyst til å være 
enda mer med på å påvirke hva UngOrg skal mene i fremtiden!
 Tusen takk for året som har gått, og måtte den unge 
frivilligheten i Oslo fortsette å blomstre i årene som kommer.

– På vegne av styret,

Kristine Meek Stokke
Styreleder

Styret

Styrets sammensetning:
• Kristine Meek Stokke, styreleder
• Ingvild Nese, nestleder
• Amandus Amadeus M Syed-Bøe
• Emelie Kjærnli Kristiansen
• Hanna Sifaka Finstad Lein-Mathisen
• Kristofer Olai Ravn Stavseng
• Mathias Hofgaard Bjørgung
• Varin Hiwa
• Celine Helen Kirkeby-Garstad (SUR-representant)
• Aina Lie, varamedlem (SUR-representant).

Mona Sjøli har deltatt på styremøtene som  
de ansattes tillitsvalgt. 
Hulda Holtvedt trakk seg fra sitt styreverv i oktober.

Valgkomiteen:
Leder: Soliman Rasoolzadeh
Medlem: Edvard Botterli Udnæs
Medlem: Daniel S. Johannessen
 Varamedlem: Victoria Galåen

Agnes Nærland Viljugrein trakk seg som leder av  
valgkomiteen i desember grunnet ansettelse i UngOrg. 
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Styrets arbeid

Styret har i løpet av arbeidsåret 2019 hatt 9 styremøter og 
behandlet 45 saker. Disse har variert i omfang og tema, men 
har særlig omhandlet mye organisasjon og organisasjons-
utvikling. 

Styret har i løpet av det siste året jobbet mye med intern-
opplæring da mange styremedlemmer, inkludert styreleder 
og nestleder, var helt nye i UngOrg. Den 6. oktober 2019 
gjennomførte derfor styret et opplæringsseminar i lokalene 
våre i Oslo. Her fikk vi besøk av blant annet LNU som holdt 
skolering om styrets arbeid og ansvar. Vi hadde også en 
grundig gjennomgang av politikkutvikling og lobbying med 
tidligere styreleder Agnes Nærland Viljugrein, samt skolering i 
økonomistyring med daglig leder, Arne Undheim. Skolerings-
dagen ble etterfulgt av sosialt opplegg og middag. 

I november opprettet styret noe som kalles en fadder-
ordning, en ordning som skal sikre god og jevn kontakt 
med våre medlemsorganisasjoner. Denne går ut på at 
styremedlemmene blir tildelt 6-7 medlemsorganisasjoner 
hver og skal jevnlig informere organisasjonene om nyheter, 
arrangementer og, medlemstilbud. Styret skal også på denne 
måten kunne kartlegge bedre hvilke behov som finnes blant 
medlemmene og hvor vi burde satse videre. Denne ordnin-
gen har fungert bra så langt, men det finnes fortsatt rom for 
forbedring og bedre organisering av ordningen. 

Videre har styret jobbet mye med personalsaker og nyanset-
telser. Lønnsforhandlinger, tariffkrav og økonomi har vært 
noen av de viktigste spørsmålene det siste året, og styret har 
til tider opplevd det som krevende å sette seg inn i så  
omfattende saker. Heldigvis har alt gått ryddig og fint for 
seg, og UngOrg stiller sterkere enn noen gang med flere  
dyktige nyansatte, og et fantastisk team klare for 2020!

Av andre aktiviteter styret har deltatt på har styret hatt  
gleden av å få dra på deputasjon i kultur og utdannings-
utvalget om kommunebudsjettet for 2020 hvor vi fikk 
ytre våre tanker og si vår mening om hvordan budsjettet 
priori terer frivilligheten i Oslo. Videre har UngOrg vært 
representert på den årlige BUR-storsamlingen, denne 
gangen i Kristiansand. BUR er et samarbeid mellom paraply-
organisasjonene for barne-og ungdomsorganisasjoner i hele 
Norge. Her ble det diskutert kompetanseheving, erfaringsut-
veksling og veien videre for den nasjonale unge frivilligheten. 

Styret har også vært synlige på sosiale medier med en «insta-
gram takeover» av hvert styremedlem jevnt gjennom året. 

Et av de større prosjektene styret har jobbet med den siste 
tiden har vært ferdigstilling av en styrehåndbok som skal 
kunne brukes av de fremtidige UngOrg-styrene. Styrehånd-
boken inneholder alt en trenger å vite som nytt styremedlem, 
som hvordan få politiske gjennomslag, jobbe godt sammen, 
og hvordan håndtere personalsaker og ansatte. Styrehånd-
bok-utvalget har bestått av styremedlemmene Varin, Celine 
og Mathias, samt styreleder Kristine. Vi håper den blir til 
glede for mange styrer i årene fremover, og kan bidra til å 
gjøre oppstartsfasen for nye styrer enda lettere. 

Sist men ikke minst har styret behandlet flere innmeldinger  
i året som har gått, og vi er veldig glade for å ønske  
Big Enough Global, MentorUng og Tryggere Ungdom Oslo  
velkommen i UngOrg-familien!
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Sekretariatets sammensetning pr 31. januar 2020:

Ansatt   Stilling    Avdeling

Arne Undheim  Daglig leder   UngOrg

Rikke Sigurdsen Runde Grafisk designer   UngOrg

Emilie Sagen Geist  Politisk rådgiver, medbestemmelse UngMed

Phillip André Charles  Politisk rådgiver, organisasjon  UngMed

Agnes Nærland Viljugrein Organisasjons- og arrangementskonsulent UngMed

Elene Karlsen Tjemsland Avdelingsleder   UngInfo

Johanna Engdaswe  Ungdomsveileder   UngInfo

Aden Mussa Suliman  Ungdomsveileder   UngInfo

Gaute Lein Ausrød  Ungdomsveileder   UngInfo

Mona Sjøli   Informasjonskonsulent   UngInfo

Ann Helen Evertsen  Informasjonskonsulent   UngInfo

Svetlana Jeremicc  Renholder    UngOrg

Alexander Didriksen  Vikar    UngInfo

Ådne Loennechen Feiring Vikar    UngInfo

Linda Berstad Birkeland Vikar    UngInfo

Silje Hafredal   Vikar    UngInfo

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.

I tillegg kommer timelønnede som har bistått på Ungdoms-
høringen, Ungdommens bystyremøte, stands og kurs-
virksomhet. 

I løpet av 2019 har også følgende personer vært ansatt  
(stilling, ansatt til): 
Andrea Sjøvoll (politisk rådgiver, november 2019),  
Sigbjørn Lilledrange (vikarierende rådgiver, desember 2019), 
Philip Rynning Coker (ungdomsveileder, desember 2019),  

Halima Namubiru (vikar, desember 2019),  
Oda Kasland Nystog (vikar, desember 2019),  
Memeheru Mekabo (vikar, desember 2019),  
Nadia Aboelenein (vikar, februar 2019) 

Sekretariatet arbeider ut i fra styringsdokumentets hovedmål 
om å bedre barn og ungdoms situasjon, og deres medbestem-
melse over eget liv. Arbeidet blir i praksis fordelt gjennom 
to avdelinger; UngMed og UngInfo. UngInfo skal sikre at 
all ungdom i Oslo har tilgang til tilrettelagt informasjon og 
veiledning. UngMed skal bidra til sterke frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner, samt reell politisk medbestemmelse 
for barn og unge. 

Verdigrunnlaget som organisasjonen jobber etter er  
tilgjengelighet, tillit og aktualitet.
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Å bruke UngOrg sine tjenester skal ikke være ressurs-
krevende. Vi skal være enkle å komme i kontakt med, og vi 
er til for alle. Alle våre tjenester og tilbud blir utarbeidet på 
barn og unges premisser. 

UngOrg har hatt en formidabel økning i tilgjengelighet i 
2019. UngInfo har gjennomført 56 kurs på skoler og hos 
diverse samarbeidspartnere. Til sammenligning ble det  
gjennomført 19 kurs i 2018. Kursene som UngInfo gjennom-
fører gjør at flere ungdommer tar informerte og gode valg, 
spesielt innenfor temaene jobb og utdanning. Kursene er 
også en måte å få flere besøkende i UngInfo-senteret, og i 
2019 har vi hatt en økning i antall besøkende sammenlignet 
med forrige år. Selv om økningen bare er på 2 % (6206 
besøkende i 2019, 6077 besøkende i 2018), har vi endelig 
snudd en negativ trend som har vært de siste årene. 

Vi ser likevel en nedgang i antall deltakere på Ungdomshø-
ringen og Ungdommens bystyremøte. Dette er arrangement 
som UngMed gjennomfører på oppdrag fra Oslo kommune. 
Denne trenden håper vi å kunne snu i 2020, og legger ekstra 
ressurser i mobiliseringen. 

I 2019 fikk UngOrg støtte til å kunne utvide våre lokaler og 
tilby utlån til medlemsorganisasjonene. Dette er et tilbud 
som vi har jobbet for lenge, og det er veldig positivt at by-
rådet ønsket å prioritere midler til dette. UngOrg har totalt 
tre rom til utlån. 

Møterommene var tilgjengelige fra 1. januar. I løpet av 2019 
har disse blitt brukt 264 ganger, i underkant av én reservasjon 
pr dag. Dette er veldig gode tall til å være det første året, 
og uten noen særlig markedsføring. Vi ser økning i antall 
henvendelser, men også mangfoldet i organisasjonene som 
benytter seg av tilbudet. Etterspørselen viser at det er et 
stort behov for lokaler til aktivitet for den unge frivilligheten i 
Oslo, og det er ikke i nærheten av å dekke det reelle behovet.

Tilgjengelig Vi ser at lånemuligheten har positive ringvirkninger på 
UngOrg sitt omdømme og bruken av vårt medlemstilbud. 
Møterommene kan enkelt reserveres på våre nettsider  
(ungorg.no), og det opereres med stor tillit mellom UngOrg 
og leietakerne. 
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ORG-ROMMET

Kapasitet:
Styrerom-oppsett
• Max: 16 personer
• Anbefalt: opp til 12 personer

Teknisk utstyr:
• 70´ TV
• Lydplanke

God plass til gruppearbeid. Kan 
også brukes til styrerom-oppsett.

UNGINFO-SENTERET

Kapasitet:
Klasserom-oppsett (uten bord)
• Maksimalt: 45 personer
• Anbefalt: opp til 35 personer

Teknisk utstyr:
• Projektor
• Høyttalere
• 9 PC-er

God plass til gruppearbeid. Kan 
også brukes til styrerom-oppsett.

PARYKK-ROMMET

Kapasitet:
Styrerom-oppsett
• Maksimalt: 6 personer
• Anbefalt: opp til 4 personer

Teknisk utstyr:
• Whiteboard-tavle

Når barn og unge benytter seg av våre tilbud skal de oppleve 
trygghet og fortrolighet. Vi ønsker å være en aktør som har 
solid kunnskap, som formidler det på en god måte. 

Vi har gjennom flere år opparbeidet oss et rykte som en 
seriøs aktør, med mye kunnskap og kompetanse om  
ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon. I tillegg til 
faste oppdrag som Ungdomshøringen, Ungdommens by-

Tillit

styremøte og sekretærfunksjonen for Sentralt ungdomsråd 
i Oslo, får organisasjonen ofte forespørsel om oppdrag og 
prosjekter som andre aktører ønsker at vi skal gjennomføre.  
I 2019 utarbeidet UngMed-avdelingen store deler av en  
veileder for ungdomsråd på vegne av Barne-, ungdom -og 
familie direktoratet i forbindelse med lovfesting av  
ungdomsråd. 

I tillegg til våre faste kursrekker, blir vi også kontaktet av  
organisasjoner som ønsker å gjennomføre skoleringer for  
deres medlemmer eller tillitsvalgte. Vi holder alle typer kurs, 
og i 2019 har vi blant annet holdt kurs innen politisk påvirk-
ning, Excel, tale- og debatt, styrearbeid, og kulturbygging.  
I 2019 startet UngInfo å holde kurset «livsmestringskurs» 
som skal gi mer kunnskap om de utfordringene man kan 
møte når man vokser opp. Dette er noe som har blitt 
etterspurt på Ungdommens bystyremøte i flere år, og vi er 
veldig fornøyd med å kunne tilby det. Vi vil fortsette å utvikle 
kurset i 2020. Vi har også arrangert faste jobbsøkerkurs i 
våre lokaler. Dette er en direkte konsekvens av økte midler  
til møtelokaler.

UngOrg rådgir også medlemsorganisasjoner i aktuelle 
problemstillinger som skulle oppstå. Våre ansatte har bred 
erfaring og tar imot henvendelser fortløpende. Det kan 
være større tema som organisasjonsutvikling og konflikt-
håndtering, eller mindre ting som tips og triks til  
arrangementsavvikling. 

I 2019 ble det gjennomført et prosjekt sammen med  
Prospera for å kartlegge hvordan UngInfo skulle formidle 
våre tilbud på en god måte, og skape tillit hos målgruppen. 
Dette arbeidet blir videreført i 2020, med implementering  
av tiltak for hele organisasjonen. 
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Store deler av UngOrg sitt arbeid handler om å være oppda-
tert på hva som skjer, alltid ha den mest relevante informa-
sjonen, og gi denne kunnskapen videre på en tilpasset måte. 
Det er viktig for organisasjonen at vi er synlige og oppfattes 
som aktuelle. 

UngOrg utarbeidet en frivillighetsmelding i starten av 2019 
hvor vi kartla de ulike utfordringene som den unge frivillig-
heten i Oslo kommune står ovenfor. Det ble gjennomført en 
rapportlansering og paneldebatt med alle de politiske parti-
ene i bystyret. Meldingen viser at tilskudd til drift til barne- 
og ungdomsorganisasjoner i Oslo har gått ned med over 40 
% siden 2007. Dette er noe som har tatt mye plass i det poli-
tiske arbeidet til organisasjonen. Vi har ikke fått gjennom-
slag i bystyret enda, men med KrF og Venstre alternative 
budsjetter tror vi det er mulig å få gjennomslag i bystyret til 
revidert budsjett 2020 eller kommunebudsjettet 2021. 

Aktuell

I 2019 har det vært prioritert store ressurser til å vise mer 
igjen i bybildet, spesielt i UngInfo-avdelingen. Det har blitt 
gjennomført flere markedsføringstiltak, og vi bruker mer tid 
på å være synlige i digitale kanaler. Det er blitt produsert ny 
versjon av helse-brosjyren, jobb-håndboken, og USE-IT-kartet.

UngMed har videreført prosjekt «Lokal ungdomsmedvirkning» 
i 2019, og har hatt samlinger for medlemmer av de lokale 
ungdomsrådene og deres sekretariat. Vi har holdt by delene 
oppdatert på endringene i kommuneloven, og gitt råd 
hvordan man kan tilpasse seg de nye reglene. Prosjektet er 
gjennomført med støtte fra Enhet for inkludering og mang-
fold (OXLO), men har ikke støtte i 2020.
Alle våre nettsider - ungorg.no, ungmed.no og unginfo.no - 
jobbes med kontinuerlig. Spesielt Unginfo.no er en nettside 
som har mye informasjon og oppdateres ukentlig. Nettsiden 
har mange besøkende hver måned, og benyttes også av 
samarbeidspartnere. For 2020 ønsker vi å oppdatere ungorg.
no og ungmed.no til å bli kunnskapsbanker på henholdvis 
organisasjonsdrift og medvirkning. 
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Avdeling Hva    2019  2018

UngOrg Ny Debatt    8  8

UngOrg Kurs    5  8

UngOrg Medlemsarrangement   2  2

UngMed Deltakere Ungdomshøringen*  91  56

UngMed Deltakere Ungdommens bystyremøte 101 (dag 1), 94 (dag 2) 118 (dag 1), 111 (dag 2)

UngMed Kurs    7  6

UngMed Samling for lokale ungdomsråd  2  3

UngInfo Besøkende i senteret   6206  6077

UngInfo Veiledninger i senteret   1929  1139

UngInfo Svar på ung.no   1426  1171

UngInfo Kurs    56  19

UngInfo Deltakere på kurs   1293  864

UngInfo Stands/presentasjoner   38  32

UngInfo Antall til stede på stands/presentasjoner** 1884  22198

UngInfo Samarbeidsmøter/kompetanseløft  34  37

   

* Minihøringer på Groruddalen skole og Nordpolen skole   

** Kun registrert deltakere som var innom standen på YOU-messa   

Aktivitetsoversikt

Utvalg og nettverk
• UngOrg er medlem av BUR-nettverket (nettverk for barne 
og ungdomsråd i Norge). Daglig leder Arne Undheim 
represen terte UngOrg på ansattseminar 3. mai. Styreleder 
Kristine Meek Stokke, styremedlem Mathias Hofgaard  
Bjørgung og daglig leder Arne Undheim representerte  
UngOrg på Storsamlingen i Kristiansand 18.-20. oktober. 
• UngOrg er en del av NEMIO (Nettverket for medvirkning  
i opplæringen). De politisk rådgiverne Andrea Sjøvoll og  
Sigbjørn Lilledrange har representert organisasjonen i  
nettverket. 

Representasjon

• UngMed er en del av Koordinatornettverk for ungdoms-
medvirkning. Politisk rådgiver Emilie Geist har representert 
organisasjonen, og har vært medlem av arbeidsutvalget i 
nettverket.
• UngInfo er en del av Forum for ungdomsinformasjons-
senter. Avdelingsleder Elene Karlsen Tjemsland har vært 
kontakt person i nettverket. Forumet hadde samling i  
Kongsberg 8. mai, og 6. desember i Stavanger. 
Informasjonskonsulent Ann Helen Evertsen deltok på  
Eurodesk-samling i Brussel 4.-7. juni. 
• UngInfo jobber etter prinsippene i ERYICA-charteret for 
god ungdomsinformasjon, og er medlem av ERYICA (gjennom 
Forum for ungdomsinformasjonssenter). Avdelingsleder 
Elene Karlsen Tjemsland var på generalforsamlingen i  
Tallinn 15.-17. mai.
• UngOrg produserer årlig et USE-IT-kart, og er med i det  
europeiske USE-IT-nettverket. Det ble avholdt nettverksmøte 
5. til 8. september i Olsztyn, Polen. Her ble UngInfo repre-
sentert av politisk rådgiver Emilie Geist, grafisk designer 
Rikke Runde og informasjonskonsulent Mona Sjøli. 
• UngOrg er del av Nasjonalt utvalg for utdeling av midler 
i Norge til prosjekter for Erasmus+. Det er blitt avholdt tre 
møter i utvalget i løpet av 2019. Daglig leder Arne Undheim 
har representert organisasjonen i utvalget. 
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Høringer og innspillsmøter
• Politisk rådgiver Andrea Sjøvoll og daglig leder Arne  
Undheim representerte UngOrg på dialogmøte om pilotpro-
sjektet «Meråpne skoler» 17. januar, 8. februar, og 22. mai.
• Daglig leder Arne Undheim og rådgiver Sigbjørn Lilledrange 
representerte UngOrg på møte med Oslo ORIGO om  
bookingløsningen til Oslo kommune 15. mars. 
• Styreleder Kristine Meek Stokke og daglig leder Arne 
Undheim representerte UngOrg på samarbeidsmøte med 
Frivillighet Norge 12. september. 
• Styremedlemmene Kristofer Olai Ravn Stavseng, Varin 
Hiwa, Celine Helen Kirkeby-Garstad og daglig leder Arne 
Undheim representerte UngOrg på budsjett-deputasjon i 
Kultur- og utdanningsutvalget 7. november. 

Generell representasjon
• Politisk rådgiver Emilie Geist, politisk rådgiver Sigbjørn 
Lilledrange og daglig leder Arne Undheim representerte 
UngOrg på Design og arkitektur Norge sin lansering av digital 
veileder for medvirkning 23. august.
• Informasjonskonsulent Ann Helen Evertsen representert 
UngInfo på utdanningsmesse på Færøyene 16.-18. september.
• Youth City Future Labs ble arrangert 19.-22. september i 
København. Rådgiverne Emilie Geist og Sigbjørn Lilledrange 
deltok sammen med Sentralt ungdomsråd i Oslo.
• Daglig leder Arne Undheim deltok på Frivilligbørs i  
Drammen 7. oktober. 
• Politisk rådgiver Sigbjørn Lilledrange og daglig leder  
Arne Undheim representerte UngOrg på Oslo kommune  
sin frivillighetskonferanse 8. oktober.
• Daglig leder Arne Undheim representerte UngOrg på  
Storbyens hjerte og smerte 9.-11. oktober. 
Politisk rådgiver Emilie Geist deltok på den nasjonale  
ungdomskonferansen i Oslo 28.-29. oktober. 
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• ACTA Normisjon region Øst
• Arbeidernes Ungdomsfylking i Oslo
• Big Enough Global
• Blå Kors Ung Oslo
• CISV Oslo & Akershus
• Den Norske Turistforening Oslo Ung
• Det Norske Misjonsselskaps Barne og Ungdomsorganisasjon 
region Øst
• Elevorganisasjonen i Oslo
• Europeisk Ungdom Oslo
• Framfylkingen Oslo
• Frikirkens Barn og Unge
• Humanistisk Ungdom Oslo
• Hyperion Øst
• Internasjonal Dugnad
• JUBA - Oslo og Akershus krets
• Juvente Oslo
• Kristen Idrettskontakt Oslo
• Landsforeningen Ungdom & Fritid
• Lawan Oslo
• Lightup
• MentorUng
• Miljøagentene Oslo
• Misjonskirken UNG Oslo
• NLM Ung Region Øst
• Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening
• Norges KFUK-KFUM, Oslo Akershus krets
• Norges kristelig studentforbund
• Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag, NKSS Oslo
• Norges Unge Katolikker Distrikt Oslo
• Norsk Folkehjelp Ungdom Oslo
• Oslo Fremskrittspartiets Ungdom
• Oslo Fylkesmålungdomslag
• Oslo Grønn Ungdom
• Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere

Medlemsorganisasjoner

• Oslo Kristelig folkepartis ungdom
• Oslo Natur og Ungdom
• Oslo Press
• Oslo Rød Ungdom
• Oslo Røde Kors Ungdom
• Oslo Senterungdom
• Oslo Sjakkrets ungdom
• Oslo Sosialistisk Ungdom
• Oslo Unge Høyre
• Oslo Unge Venstre
• Oslo-Akershus Søndagsskolekrets
• Oslospeiderne av Norges Speiderforbund
• Pinsemeninghetens Ungdomsutvalg i Oslo (PUO)
• ROCKOSLO
• Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU)
• Senter for flerkulturell ungdom Oslo (SFFU Oslo)
• Skeiv Ungdom i Oslo og Akershus
• Spire Oslo
• Tryggere Ungdom Oslo
• Tsjetsjensk Ungdomsforening
• Ung Dialog
• Ung i Kor Oslo
• Ungdom mot EU i Oslo
• VOKS
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