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Innledning

Kjære medlemmer! 

På årsmøtet i fjor, så jeg fremover mot et mer åpent og  
mindre digitalt år. Men pandemien har fortsatt å sette sitt 
preg på den unge frivilligheten, og flere har slitt i det året 
som har vært. 

Vi har likevel fått til mye bra i 2021. Jeg er stolt over den 
støttespilleren jeg tror UngOrg har vært for dere i barne- og 
ungdomsorganisasjonene, og jeg er stolt over alle dere som 
har stått på i den unge frivilligheten i Oslo. Vi er avhengige 
av dere som er drivkreftene i organisasjonene. 

I år skal vi alle markere frivillighetens år. Jeg håper vi kan  
fokusere særlig på to viktige saker for den unge frivilligheten: 

• En revidering av driftsstøtteordningen 

• En økt tilgang på lokaler 

Jeg ser på året vi har foran oss med optimisme. Rollen den 
unge frivilligheten spiller er viktigere enn noen gang. Vi er 
avhengige av å kunne skape møteplasser og samhold, fordi 
barn og unge er avhengige av å møtes og kjenne på samhold. 
Dette vet vi som står på i den unge frivilligheten, og jeg 
håper at politikerne også skjønner det. 

Fortsett å stå på i 2022, og bruk oss i UngOrg uansett hva 
det skulle være! 

På vegne av styret,

Victoria J. O. Galåen
Styreleder
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Styret

Styrets sammensetning pr 1. februar 2021: 

• Victoria Johanne Opheim Galåen, styreleder

• Ingvild Husby tHalderaker, politisk nestleder

• Johanne Prøis Fearnley, konstituert organisatorisk nestleder

• Fatima Hadouchi 

• Gjertrud Eide Sæther 

• Hossam Belkilani 

• Axel von Zernichow Goller (SUR-representant)

• Sara Khalid, varamedlem (SUR-representant)

Mona Sjøli og Aden Suliman Mussa har deltatt på styre- 
møtene som de ansattes tillitsvalgte. 

Line Løvlie Opedal trakk seg fra sitt styreverv i mai 2021. 
Hana Mulalic trakk seg fra sitt styreverv i august 2021. Jens 
Kristian Øvstebø trakk seg fra sitt nestlederverv i august 
2021.

Valgkomiteen:

Leder: Kristine Meek Stokke
Medlem: Kristofer Olai Ravn Stavseng
Medlem: Adrian Tsui Gao
Medlem: Mathias Hofgaard Bjørngung
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Styret har i løpet av perioden hatt 10 styremøter.  To av disse 
er blitt gjennomført som deler av et lengre styreseminar.  
Vi har også hatt to hastemøter i styret, og et overlappsmøte 
med det forrige styret. Vi har behandlet 46 ulike saker.

Et særlig fokus i perioden har vært å jobbe for å minimere 
konsekvensene av pandemien ovenfor den unge frivillig- 
heten. Vi har vært opptatt av å være en støtte for dere som 
er tillitsvalgte og frivillige, samtidig som vi ønsket å formidle 
behovene til den unge frivilligheten overfor politikerne. 

Også i denne perioden har styret vært organisert med to 
utvalg. Politisk nestleder har ledet politikkutvalget, mens  
organisatorisk nestleder har leder organisasjonsutvalget. 
Vi har fortsatt med hjertesaksordningen, og har hatt hjerte-
sakene deltakelse i demokratiet, gjenåpning av den unge 
frivilligheten, og verktøy til en styrket frivillighet inn i gjen-
åpningen. Det er fremdeles en vei å gå før vi får optimalisert 
denne måten å organisere styret på, men vi er veldig positive 
til organiseringen, og håper styreperioden 2022/2023 blir 
enda bedre. 

Styreperioden startet med lanseringen av Osloungdommens 
frivillighetsmelding 2020/2021, og vi avslutter den med å 
lansere Osloungdommens frivillighetsmelding 2022. Å skrive 
meldingene, og å få en dybdeinnsikt i utfordringer som den 
unge frivilligheten står overfor, har vært utrolig spennende 
og lærerikt. Vi håper at rapportene bidrar til endring. 

Styret gjennomførte to medlemsmøter i perioden. I juni 
hadde vi et medlemsmøte om «koronaknekken», og hvordan 
den unge frivilligheten kan starte opp igjen. I februar 2022 
gjennomførte vi et medlemsmøte om driftsstøtteordningen, 
og ba om innspill til hva som burde tas med i en revidering 
av ordningen.

Styrets arbeid
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Før sommeren nedsatte styret en arbeidsgruppe som skulle 
se på nye lokaler for UngOrg. En del av våre lokaler i dag har 
en kontrakt som går ut i august, så vi har derfor vært nødt til 
å se etter nye lokaler. Arbeidsgruppen har hatt som formål 
å se på hvilke behov vi og våre medlemmer har når det 
kommer til lokaler, samt finne nye lokaler som dekker disse 
behovene. Vi har vært i dialog med utleier som vi leier av i 
dag, og det jobbes med å et forslag om å bygge ut dagens 
lokaler. Vi gleder oss til denne prosessen, og til å kunne gi et 
enda bedre medlemstilbud i 2022. 

Første september lanserte vi valgkampanjen vår, med en 
intensjon om å få flere unge til å bruke stemmeretten sin. Vi 
lagde tre informasjonsvideoer; en for å gi råd om hvordan 
man kan gå frem for å vite hvem man vil stemme på; en for å 
vise hvordan man stemmer (fra inne i valglokalet); og en om 
hvorfor man burde stemme (med unge og kjente personer).  
I tillegg ble det sendt ut plakater om kampanjen til videre- 
gående skoler, og lagt ut supplerende artikler på nettsiden. 

I oktober fikk vi muligheten til å dele ut enda et aktivitetstil-
skudd, men denne gangen hadde vi hele 3 millioner kroner å 
gi ut. Vi valgte å gjennomføre en todelt tilskuddordning. Det 
ene man kunne søke om var tilskudd til kompetansetiltak, og 
det andre var tilskudd til aktivitets- og markedsføringstiltak. 
Totalt ble det søkt om 4 millioner kroner, så det var et klart 
behov for midlene! 

I oktober var det også oppstart i UngOrgs første leder-
nettverk! Vi hadde to samlinger i 2021, hvor vi blant annet 
snakket om ledelse, lederrollen og erfaringer fra pandemien. 
I 2022 ser vi frem mot enda flere samlinger, og tettere nett-
verk og erfaringsutveksling. 
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I tillegg til jevnlige kontaktmøter mellom styreleder og leder 
av valgkomiteen, ble det gjennomført en større opplæring  
for hele valgkomiteen 18. oktober. Her ble blant annet valg- 
komiteinstruksen gjennomgått. 

Styret deltok på BUR-samling (nettverk for UngOrg-liknende 
organisasjoner i landet) i Tønsberg 22.–24. oktober. Dette 
ble en fin team-building for styret, men ga også innsikt i 
hvordan andre paraplyorganisasjoner jobber for å styrke 
den unge frivilligheten. Det har også vært to leder- og ansatt 
samlinger i BUR-nettverket, en i april, og en i november. På 
møtet i november diskuterte vi en ny samarbeidsplan for 
nettverket, men ble enige om å legge ned det formelle ved 
nettverket i stedet, og heller fortsette samarbeidet utenfor. 

I slutten av november gjennomførte AU, sammen med fag- 
leder og daglig leder, et lengre strategimøte. Der diskuterte 
vi langsiktige visjoner for organisasjonen, noe som kommer 
til syne i endringer vi foreslår på dette årsmøtet. 

I desember fikk vi etter et års opphold, endelig arrangert 
julegrøt for medlemmene og samarbeidspartnerne våre! Her 
hadde vi blant annet en samtale med frivillighetsbyråden 
Omar, et morsomt mandel-lykkejul, og masse god stemning. 

Vi har hatt flere ansettelsesprosesser i perioden, og gleder 
oss nå til å ta imot ny daglig leder og ny avdelingsleder på 
UngInfo til våren. Vi gleder oss også til å bli kjent med ny 
rådgiver for medvirkning, og ny ungdomsveileder. Det er  
veldig spennende å få nye personer med på laget, og ser 
fram til et godt samarbeid i fremtiden. 
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Til tross for nok et pandemiår, har vi klart å gjennomføre 
masse i styret. Det har vært et spennende år, og vi håper at 
vi har lagt gode rammer for det neste styret, og at den unge 
frivilligheten i Oslo løftes enda mer i 2022!
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Ansatt   Stilling    Avdeling

Arne Undheim  Daglig leder   UngOrg

Synne Amanda Salvesen Grafisk designer   UngOrg

Mona Sjøli   Kommunikasjonsrådgiver  UngOrg

Svetlana Jeremicc  Renholder    UngOrg 

Emilie Sagen Geist  Politisk rådgiver innen medvirkning UngMed

Mathias Kristiansen  Politisk rådgiver innen organisasjon UngMed

Agnes Nærland Viljugrein Organisasjons- og arrangementsrådgiver UngMed

Johanna Engdaswe  Fagleder    UngInfo

Aden Mussa Suliman  Ungdomsveileder   UngInfo

Gaute Lein Ausrød  Ungdomsveileder   UngInfo

Emilie Bjoland  Ungdomsveileder   UngInfo

Ane Sødal   Ungdomsveileder   UngInfo 

Ann Helen Evertsen  Informasjonskonsulent   UngInfo

Victoria Karishma Hossain Veileder    UngInfo 

Kawtar Bougroug  Veileder    UngInfo

Meneeb Iqbal  Veileder    UngInfo

Eline Kleppe  Tilkallingsvikar   UngInfo 

Ikram Hammani  Tilkallingsvikar   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.

Sekretariatets sammensetning pr 01. februar 2022:

I tillegg kommer timelønnede som har bistått på gjennom- 
føring av medvirkningsprosjekter, og kursvirksomhet. 

I løpet av 2021 har følgende personer vært ansatt (stilling, 
ansatt til): 
Elene Karlsen Tjemsland (avdelingsleder, juni 2021), Linda 
Berstad Birkeland (veileder, juni 2021), Muneeb Iqbal (vei- 
leder, september 2021), Nora Hjelde Elmofty (ungdomsvei- 
leder, november 2021)
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Sekretariatet arbeider ut ifra styringsdokumentets  
hovedmål om å bedre barn og ungdoms situasjon, og deres 
medbestemmelse over eget liv. Arbeidet blir i praksis fordelt 
mellom 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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Det skal ikke være ressurskrevende å bruke UngOrg sine  
tjenester. 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. 

I starten av 2021 trodde vi at pandemien ikke skulle ha så 
like stor innflytelse på vår tilgjengelighet som året før. Med 
vaksiner og egne kompensasjonsmidler fra Oslo kommune, 
hadde vi god tro, og startet opp med kampanjen Ta ett år 
til. Dette var en kampanje som hadde til hensikt å mobilisere 
og engasjere sittende styremedlemmer til å ta gjenvalg i sin 
organisasjon, for å få muligheten til å gjennomføre de mål-
settingene de stilte til valg for i 2020. 

Slik ble det dessverre ikke. 2021 har hatt en lengre periode 
med smitteverntiltak enn det vi hadde i 2020. Det er svært 
utfordrende for oss å være tilgjengelig for dem som trenger 
oss når vi blant annet ikke kan møtes fysisk. 

Likevel har dere i den unge frivilligheten vært tilpasnings-
dyktige. Gjennom året har dere tilpasset aktiviteter etter råd 
og regler, og utnyttet det handlingsrommet dere har hatt. 
Fra krisepakken til Oslo kommune ble UngOrgs aktivitetstil-
skudd opprettet, og i 2020 ble det delt ut 2 millioner kroner 
som skulle gå til aktivitet for over 6000 barn og unge. 

I 2021 fikk vi på nytt gjennomslag for at Oslo kommune 
skulle stille med stimuleringsmidler. På grunn av det gode 
arbeidet dere gjorde i 2020 fikk vi økt støtten til totalt 3 mil-
lioner kroner. Disse har blitt delt ut til gode initiativ innenfor 
kategoriene aktivitet, markedsføring og kompetanseheving. 
Totalt 43 organisasjoner fikk tilskudd. 

Tilgjengelighet
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Det er en målsetting for oss at Oslo kommune skal fortsette 
å sette av disse midlene, også etter pandemien er ferdig, 
slik at UngOrgs aktivitetstilskudd kan bli en fast ordning 
for organisasjoner som har tilhørighet til oss. Med mange 
gode aktiviteter i 2021–2022 vil dette være mye lettere å få 
gjennomslag for. 

Vi har prioritert å utarbeide vår egen smittevernveileder 
tilpasset Oslo og den unge frivilligheten gjennom hele 
pandemien, og har fortsatt med dette i 2021. Kommunen har 
dessverre ikke prioritert å gi oss ekstra ressurser til å følge 
opp denne. Likevel har vi prioritert dette arbeidet, og vei- 
lederen er tilgjengelig på våre nettsider.

Tilgjengelige lokaler til den unge frivilligheten har vært en 
stor del av det politiske arbeidet i år. Vi venter fortsatt på 
revidering av forskriften om utlån av kommunale lokaler 
i Oslo. Denne prosessen skulle settes i gang i starten av 
2020. Vi venter fortsatt – utålmodig. Vi ønsker at den unge 
frivilligheten skal prioriteres i enda større grad, og sikre en 
bedre forståelse blant rektorer om at dere ikke skal betale 
noe for å låne kommune lokaler. Lokaler er også temaet for 
årets Osloungdommens Frivillighetsmelding som blir lansert 
i mars 2022.

Våre lokaler i Møllergata 3d har vært til utlån i store deler 
av året, men har hatt ulike begrensninger i antall personer. 
Det har gjort at vi har sett en nedgang i antall bookinger. 
Gjennom medlemsundersøkelsen som ble gjort i 2021 ser vi 
at det er absolutt størst etterspørsel etter rom som har plass 
til opp til 30 personer. Dette har vi dessverre ikke i dag, men 
det vil være en prioritet i våre nye lokaler, som forhåpentlig 
er på plass i løpet av det neste året.
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UngInfo-senteret måtte også i år holde stengt i en periode 
på våren. I løpet av året har vi hatt ulike tiltak, som antalls- 
begrensing, smittesporing og krav om munnbind. Vi har hatt 
ca. halvparten av det antallet besøk som vi har i et normalt 
år (3000 besøkende, i motsetning til 6000 i 2019). Likevel 
har vi hatt en økning i antall henvendelser. Dette skyldes 
blant annet at vi har vært tilgjengelige digitalt, og at vi har 
økt prioriteringen av dette. Det blir spennende å se om dette 
er et tilbud som vi bør prioritere også i fremtiden. 

Årets Ungdomshøringen ble for alle første gang arrangert 
heldigitalt. Det har naturlig nok gitt utslag på hvor mange 
ungdommer som har fått deltatt, men vi er en erfaring rikere, 
og har mer kjennskap til ulike digitale verktøy som kan 
brukes for god ungdomsmedvirkning. Ta gjerne kontakt hvis 
dere skal ha et digitalt møte eller arrangement og trenger 
innsikt i ulike metoder dere kan benytte digitalt. Digitale 
møter forsvinner nok ikke helt selv når pandemien er over.

I løpet av et år gjennomfører vi mange kurs innenfor ulike 
temaer som organisasjoner og ungdom i Oslo har behov 
for. I 2021 ble det gjennomført hele 87 kurs, hvorav 13 var til 
våre medlemsorganisasjoner. Vi er tilgjengelig for å gjen-
nomføre kurs og skoleringer etter deres behov, og tilpasser 
innhold og tema etter ønske. Ta kontakt med fadderen deres 
i UngOrg-styret, så jobber vi sammen for at deres tillitsvalgte 
har den kompetansen og motivasjonen de trenger for å løfte 
organisasjonen videre.  
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ORG-ROMMET

Kapasitet:
Styrerom-oppsett
• Max: 14 personer
• Anbefalt: opp til 12 personer

Teknisk utstyr:
• 70´ TV
• Lydplanke

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

BESTILL EN SKOLERING FRA OSS

Godt styrearbeid: styrk samholdet og samarbeidet

Få inspirasjon til godt samarbeid, rollefordeling og målrettet  
lagarbeid i et styre. Kurset passer for hele styret, men kan også 
tilpasses styreleder eller andre gruppeledere. 

Varighet: ca. 2,5 time.

Styrets ansvar: en veldrevet organisasjon

Få innsikt i hva slags lovpålagt ansvar styret har, og hvordan dette 
kan løses på en praktisk måte. Kurset passer for hele styret og 
ansatte som følger opp tillitsvalgte.  
Varighet: ca. 3 timer. 

Bli best i kommunikasjon

Få innføring i strategisk kommunikasjon og god informasjonsflyt 
internt i organisasjonen din. Kurset passer for hele styret, men kan 
tilpasses for dem som har et ekstra ansvar for kommunikasjon.  
Varighet: ca. 3 timer.

Få politisk gjennomslag

Lær hvordan dere kan få politisk gjennomslag, om den politiske 
situasjonen i Oslo og hvordan en politiker tenker og jobber. Kurset 
passer for hele styret. 

Varighet: ca. 2 timer.
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Når barn og unge benytter seg av våre tilbud skal de oppleve 
trygghet og fortrolighet. Vi ønsker å være en aktør med solid 
kunnskap, som formidler denne på en måte som er tilpasset 
barn og unge.

For at vi skal lykkes som et talerør og en felles stemme på 
vegne av den unge frivilligheten i Oslo, er det viktig at vi har 
tillit fra de vi snakker på vegne av og de vi snakker til. I år har 
vi igjen fått muligheten til å tydeliggjøre vår rolle som en av 
Oslos eksperter på barne og ungdomsfeltet. 

Vi har vært aktiv i nyhetsbilde og etterlyst prioritering av 
barn og unge når smitteverntiltak har blitt iverksatt, og når 
disse har blitt redusert. I år har det vært en enda hardere 
kamp om å bli prioritert, og vi har opplevd at «barn og unge 
først» ikke alltid har vært realiteten når nye tiltak har blitt 
presentert. Vi har også etterlyst en tydeligere satsing på barn 
og unge i Oslo kommunes budsjett for 2022. 

Selv om vår rolle som talerør for unge i Oslo har styrket seg 
de siste to årene, har vi opplevd at det har vært vanskeligere 
å komme i dialog med politikere og beslutningstakere. Dette 
er noe som vi også kommer til å gi innspill på når pandemi-
håndteringen i Oslo kommune skal avsluttes for siste gang. 

Som eier av UngInfo, vårt informasjons- og veiledningstilbud, 
har UngOrg også en tydelig rolle som ekspert på det unge 
lurer på og trenger hjelp til. Det har i stor grad vært knyttet 
til at mange unge sliter med å komme seg i fast arbeid. Vi ser 
en stor vekst i antall personer som spør oss om hjelp med CV 
og søknad. Konkurransen om jobbene er større og det er et 
stort behov for flere ressurser til kompetanseheving innen 
jobbsøking. I 2021 fikk alle de som hadde intervjutrening 
hos oss jobben de var på intervju for. Dette viser at vi har 
svaret på utfordringen så lenge det blir prioritert flere midler 
til denne typen arbeid. 

Tillit
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Som et ledd i å få flere unge til å vaksinere seg, spurte Oslo 
kommune oss om råd om hvordan man best gir informasjon 
ut til unge osloborgere. Det ble satt ned en tverrfaglig gruppe 
som utarbeidet en veileder for hvordan gi informasjon til 
unge under en pandemi, med blant annet tips til klarspråk, 
form, og hvilke kanaler som burde brukes. I slike tilfeller det 
er en stor fordel at UngOrg både jobber med den unge frivil-
ligheten, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon. 

For å kunne være et tydelig talerør for dere i den unge 
frivilligheten, er det viktig for oss å vite hva dere mener 
om konkrete saker og hvordan dere opplever det å drive 
organisasjon i Oslo. Vi kommer til å fortsette med den årlige 
medlemsundersøkelsen, og håper at enda flere ønsker å 
svare på denne til neste år. I år kom det blant annet frem 
at dere synes det er svært vanskelig å låne skolelokaler til 
overnatting. Som et resultat av dette, ble lokaler temaet for 
Osloungdommens frivillighetsmelding 2022.
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ORG-ROMMET

Kapasitet, 30 kvm:
• Uten 1 m avstand: 16 personer
• Med 1 m avstand: 8 personer

Teknisk utstyr:
• 70´ TV
• Lydplanke

UNGINFO-SENTERET

Kapasitet, 85 kvm:
• Uten 1 m avstand: 26 personer
• Med 1 m avstand: 14 personer

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

PARYKK-ROMMET

Kapasitet, 12 kvm:
• Uten 1 m avstand: 4 personer
• Med 1 m avstand: 2 personer

Teknisk utstyr:
• Whiteboard-tavle
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UngOrg skal være oppdatert på hva som skjer, alltid ha den 
mest relevante informasjonen, og gi denne kunnskapen 
videre til unge på en tilpasset måte. Det er viktig for våre 
målgrupper at vi er synlige og oppfattes som aktuelle. 

Som en del av vårt informasjonstilbud, startet vi opp Face-
book-gruppen Jobb for unge i Oslo i begynnelsen av 2020. 
Formålet med gruppen er å holde flere oppdatert på aktuelle 
stillinger som passer for unge arbeidstakere. Denne gruppen 
har vært en stor suksess, og siden gruppen ble startet i 2020 
har den vokst til å ha over 11.500 medlemmer. Det krever mye 
å holde en slik gruppe oppdatert, men vi ser at det å finne 
aktuelle stillinger er noe som mange har utfordringer med.

Vi har i år startet opp med et eget nettverk for ledere i den 
unge frivilligheten. Nettverket hadde sine første samlinger 
høsten 2021, og har bestått av ca. 10 engasjerte tillitsvalgte 
fra ulike organisasjoner. Som en paraplyorganisasjon er det 
viktig for oss at vi kan skape relevante arenaer hvor man kan 
møtes og prate om erfaringer på tvers. 

For å holde seg aktuell i lang tid fremover, har styret satt i 
gang en prosess med å utarbeide langtidsstrategier for våre 
avdelinger. Hensikten er å utarbeide en tydeligere vei for hva 
man skal prioritere fremover, slik at vi holder oss relevante 
og har de tilbudene som dere og unge i Oslo faktisk har 
behov for. Denne prosessen er i gang, og vi vil i løpet av det 
neste året konkretisere disse. Målsettingen er at langtids- 
strategien som omhandler organisasjonsarbeid skal være 
klar til årsmøte i 2023. 

Aktuell



20

Det kommer til å bli utarbeidet tre strategier – henholdsvis 
for organisasjon (UngOrg), ungdomsmedvirkning (UngMed) 
og ungdomsinformasjon (UngInfo). Ved å lage tre ulike stra-
tegier, vil vi kunne se hva slags organisering som passer best 
for å holde oss aktuelle. Det er f.eks. foreslått noen endringer 
i styringsdokumentene våre for å tilpasse oss en ny fremtid. 

Dialog og oppfølging av våre medlemsorganisasjoner er en 
av de viktigste oppgavene vi har. Vi har fortsatt å sende ut 
vårt nyhetsbrev (Medlemsnytt) med relevant informasjon. 
Dette sendes ut ca. én gang i måneden, men hyppigheten 
varierer noe. Vi håper dere deler denne informasjon videre 
i egen organisasjon, og gir oss beskjed hvis denne ikke 
mottas. Vi har i løpet av året jobbet mye med å få korrekt 
kontaktinformasjon, men dette er et arbeid som må gjøres 
kontinuerlig. Har dere endret styret eller ønsker å oppdatere 
kontaktinformasjonen deres? Gi oss gjerne beskjed. 

Som nevnt tidligere, har vi i år sendt ut en større medlems- 
undersøkelse. Det var ca. 60 % av våre medlemmer som 
svarte på denne. Undersøkelsen gir oss et helt nødvendig 
grunnlag for å kunne tilby dere aktuelle medlemstilbud, sørge 
for at dere har kjennskap til de tilbudene som finnes allerede, 
analysere hvordan det går med den unge frivilligheten, og  
få vite hvor fornøyd dere er med medlemskapet i UngOrg. 

Nytt av året er at vi har har opprettet en egen Facebook- 
gruppe for dere i våre medlemsorganisasjoner UngOrgs 
medlemsorganisasjoner. Den gruppen er for deg som er leder 
eller ansatt i våre medlemsorganisasjoner, og har som formål 
å gi ut relevant informasjon, dele aktiviteter som dere skal 
ha, og kunne diskutere viktige saker på tvers av den unge 
frivilligheten. Vi har i dag 50 medlemmer, og håper at du vil 
melde deg inn hvis du ikke har gjort det allerede. Da holder 
du deg oppdatert på alt som er aktuelt i UngOrg! 
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ORG-ROMMET

Kapasitet:
Styrerom-oppsett
• Max: 14 personer
• Anbefalt: opp til 12 personer

Teknisk utstyr:
• 70´ TV
• Lydplanke

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

BLI MED I VÅRT LEDERNETTVERK 

Ledernettverket
Er du leder eller nestleder? Vil du bli tryggere på ledelse, 
snakke med andre om felles utfordringer, og bli bedre kjent 
med andre som har tillitsverv i den unge frivilligheten i Oslo? 
Da bør du melde deg på ledernettverket vårt! Samlingene 
foregå i våre lokaler og er på ettermiddag/kveld.

Datoer for våren 2022: 
• 15.03.2022
• 26.04.2022
• 24.05.2022
• 07.06.2022

Ikke leder, men vil delta i et UngOrg-nettverk?
Vi ønsker innspill til hvilke andre nettverk og møteplasser  
du kunne tenke deg å delta på. Det kan være alt i fra et  
nettverk knyttet til en spesifikk rolle (f.eks. økonomi- 
ansvarlig eller ansatt) eller et tema som du vil lære og  
snakke mer om (rekruttering, bærekraftig engasjement).  
Her er det ingen begrensninger! Send oss dine ønsker til  
organisasjon@ungorg.no.
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Avdeling Hva    2021  2020

UngOrg Ny Debatt    0  0

UngOrg Kurs    13  7

UngOrg Medlemsarrangement   4  1

UngOrg  Utlån av møterom   90  123

UngMed Deltakere Ungdomshøringen*  136  90

UngMed Deltakere Ungdommens bystyremøte 110 (dag 1), 102 (dag 2) 40 (dag 1), 30 (dag 2)

UngMed Kurs    7  3

UngMed Samling for lokale ungdomsråd  1  1

UngInfo Besøkende i senteret   2931  3824

UngInfo Veiledninger i senteret   1737  2782

UngInfo  Digitale henvendelser**  2428  -

UngInfo Svar på ung.no   2052  2172

UngInfo Kurs    67  35

UngInfo Deltakere på kurs   1780  799

UngInfo Stands/presentasjoner   0  6

UngInfo Antall til stede på stands/presentasjoner*** 0  744

   

* Mindre høringer på fritidsklubber og skoler, samt spørreundersøkelse

** Registrering startet i 2020  

***Kun registrert estimat på større samlinger og messer.   

Aktivitetsoversikt
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Representasjon

Utvalg og nettverk

• UngOrg er medlem av BUR-nettverket (nettverk for barne- 
og ungdomsråd i Norge). Styret deltok på Storsamlingen 
i Tønsberg 22.-23. oktober. Styreleder Victoria Galåen og 
daglig leder Arne Undheim representerte UngOrg på møte  
i nettverket 24. april og 17. november. Nettverket ble lagt 
ned ved utgangen av 2021.

• UngOrg er en del av NEMIO (Nettverket for medvirkning  
i opplæringen). Politisk rådgiver innen organisasjon Mathias 
Kristiansen har representert organisasjonen i nettverket. 

• UngMed er en del av Koordinatornettverk for ungdoms- 
medvirkning. Politisk rådgiver Emilie Geist har representert 
organisasjonen, og var medlem av arbeidsutvalget i nett- 
verket frem til juni.

• UngInfo er en del av Forum for ungdomsinformasjonssenter. 
Avdelingsleder Elene Karlsen Tjemsland og fagleder Johanna 
Engdaswe har representert organisasjonen i nettverket. 

• UngInfo jobber etter prinsippene i ERYICA-charteret  
for god ungdomsinformasjon, og er medlem av ERYICA  
(gjennom Forum for ungdomsinformasjonssenter).  
Avdelingsleder Elene Karlsen Tjemsland og fagleder Johanna 
Engdaswe har representert organisasjonen i nettverket.

• UngInfo produserer årlig et USE-IT-kart, og er med i USE-IT 
EUROPE (europeiske USE-IT-nettverket). Politisk rådgiver 
innen medvirkning Emilie Geist og kommunikasjonsrådgiver 
Mona Sjøli har representert organisasjonen i nettverket. 
UngOrg ble valgt inn i styret i nettverket, og er representert 
av politisk rådgiver innen medvirkning Emilie Geist.

• UngOrg er medlem av Forum for barnekonvensjonen. Her 
har politisk rådgiver innen medvirkning Emilie Geist repre-
sentert organisasjonen.
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• UngOrg er del av Nasjonalt utvalg for utdeling av midler  
i Norge til prosjekter for Erasmus+. Politisk rådgiver innen 
organisasjon Mathias Kristiansen og daglig leder Arne  
Undheim har representert organisasjonen i utvalget.

• UngOrg har gitt innspill til portalen ungfrivillighet.no 
gjennom en egen innspillsgruppe. Politisk rådgiver innen 
organisasjon Mathias Kristiansen har representert organisa-
sjonen inn i gruppen.

• Styreleder Victoria Galåen har representert UngOrg i Spare-
bankstiftelsen DNB sitt ungdomspanel.

• Oslo kommune har hatt en egen arbeidsgruppe som har 
jobbet med Oslo kommunes frivillighetskonferanse. Politisk 
rådgiver innen organisasjon Mathias Kristiansen har repre-
sentert organisasjonen inn i gruppen.

• Styreleder Victoria Galåen har representert UngOrg i by- 
aksjonskomiteen for TV-aksjonen i Oslo. 

• Informasjonskonsulent Ann Helen Evertsen har repre-
sentert UngOrg i ressursgruppen til Prospera Stiftelsen om 
ideelle organisasjoner og FNS bærekraftsmålene.

• Styreleder Victoria Galåen representerer UngOrg i refe-
ransegruppen for Stolt og fri (handlingsplan for kjønns- og 
seksualitetsmangfold).

• Styreleder Victoria Galåen er medlem av juryen for Oslo 
kommunes frivillighetspris i 2021 og 2022.
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Høringer og innspillsmøter

• Politisk rådgiver innen medvirkning Emilie Geist har  
representert UngMed i en referansegruppe om prinsipper  
for barn og unges medvirkning, i regi av Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet 15. mars og 23. august. 

• Daglig leder Arne Undheim har representert organisasjonen 
på Frivillighet Norge sitt innspillsmøte om frivillighetens 
håndtering av koronapandemien og regjeringens integre-
ringsstrategi 9. februar.

• Styreleder Victoria Galåen, politisk rådgiver innen organisa-
sjon Mathias Kristiansen og ungdomsveileder Aden Suliman 
Mussa representerte organisasjonen på innspillsmøte om 
ungdom og koronasituasjonen hos byrådsavdelingen for 
arbeid, integrering og sosiale tjenester 18. februar. 

• Styreleder Victoria Galåen representerte UngOrg på inn-
spillsseminar om Handlingsplan mot hatefulle ytringer og 
holdninger 30. april.

• Daglig leder Arne Undheim og politisk rådgiver innen orga-
nisasjon Mathias Kristiansen representerte organisasjonen 
på innspillsmøte om fremtiden til Schous kulturbryggeri  
30. august.

• Hossam Belkilani, Fatima Hadouchi, Johanne Fearnley og 
Victoria Galåen har vært fordelingsutvalget i forbindelse 
med UngOrgs Aktivitetstilskudd 2021. 

• Styreleder Victoria Galåen, nestleder Johanne Fearnley, 
nestleder Ingvild Husby politisk rådgiver innen organisasjon 
Mathias Kristiansen og daglig leder Arne Undheim represen-
terte UngOrg på dialogmøte med byråd for kultur, idrett og 
frivillighet 2. september.

• Styreleder Victoria Galåen og politisk rådgiver innen orga-
nisasjon Mathias Kristiansen representerte UngOrg på Oslo 
kommunes frivillighetskonferanse 14. oktober.
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• Styreleder Victoria Galåen representerte UngOrg i panel-
samtale under Oslo kommunes frivillighetskonferanse 14. 
oktober.

• Styreleder Victoria Galåen, nestleder Johanne Fearnley og 
nestleder Ingvild Husby representerte UngOrg på budsjett-
deputasjon 2. november.

• Fagleder Johanna Engdaswe representerte UngInfo på 
budsjettdeputasjon 2. november.

• Politisk rådgiver innen medvirkning Emilie Geist represen-
terte UngMed på budsjettdeputasjon 2. november.

• Daglig leder Arne Undheim og politisk rådgiver innen orga-
nisasjon Mathias Kristiansen representerte organisasjonen 
på kontaktmøte med Kulturetaten 9. november.

• Styreleder Victoria Galåen representerte UngOrg på  
åpningsfesten for Frivillighetens år 2022 5. desember.
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UngOrg sine medlemsorganisasjoner pr 01. januar 2022:
• ACTA Normisjon region Øst

• Arbeidernes Ungdomsfylking i Oslo

• 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

• KFUK-KFUM Oslo og Akershus

• Kristen Idrettskontakt Oslo

• Landsforeningen Ungdom & Fritid

• Lawan Oslo

• Lightup

• MentorUng

• Miljøagentenes fylkeslag i Oslo

• Misjonskirken UNG Oslo

• NLM Ung Region Øst

• Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening

• Norges kristelig studentforbund

• Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag, NKSS Oslo

• Norges Unge Katolikker Distrikt Oslo

• Norges Unge Muslimer

Medlemsorganisasjoner
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• Oslo Fremskrittspartiets Ungdom

• Oslo Grønn Ungdom

• Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere

• 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 Ungdom mot EU

• Oslo Unge Høyre

• Oslo Unge Venstre

• Oslospeiderne av Norges Speiderforbund

• Pinsemeninghetens Ungdomsutvalg i Oslo

• ROCKOSLO

• Sakeena

• Seksualpolitisk nettverk for ungdom

• Senter for flerkulturell ungdom Oslo

• Skeiv Ungdom i Oslo og Akershus

• Spire Oslo

• Sterling for integrering og inkludering

• Søndagsskolen Norge avd Oslo

• Tryggere Ungdom Oslo

• Tsjetsjensk Ungdomsforening

• Ung Dialog

• Ung i Kor Oslo

• VOKS



Styrets signaturer

Victoria Johanne Opheim Galåen

Johanne Prøis Fearnley

Gjertrud Eide Sæther Hossam Belkilani

Ingvild Halderaker Husby

Fatima Hadouchi

Axel von Zernichow Goller
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