Styringsdokument for UngOrg 2022-2023
Innledning
Styringsdokumentet er årsmøtets bestilling for hva UngOrg skal jobbe for og gjennomføre i
den kommende perioden.
●
●
●
●
●

UngOrg vil ha særlig fire fokusområder i perioden:
Lokaler til frivilligheten
Midler til frivilligheten
Deltakelse i samfunnsdebatten
Medlemstilbud

Lokaler til frivilligheten
Den unge frivilligheten trenger steder å være som dekker behovene til
medlemmene, samtidig som det ikke er kostbart.
UngOrg mener
● Barne- og ungdomsorganisasjoner, inkludert by- og landsomfattende
organisasjoner, skal sikres gratis tilgang til kommunale lokaler og
bruksområder
● Ved utlån av kommunens lokaler, må repeterende arrangement
prioriteres i ukedager, og enkeltarrangement må prioriteres i helgene
● Tillitsvalgte under 18 år må ha lik mulighet som andre tillitsvalgte til å
låne lokaler
● Oslo kommune må sikre at Forskrift om utlån og utleie av skoler og
andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune,
Oslo, er kjent blant alle skolene, og at innholdet overholdes
UngOrg skal
● Jobbe for at den unge frivilligheten er høyest prioritert ved en
eventuell prioritering i utlån av kommunale lokaler
● Være i dialog med offentlige og private aktører for å skaffe gode,
rettferdige avtaler for lokaler og bruksområder til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner
● Følge opp funnene og anbefalingene i Osloungdommens
Frivillighetsmelding 2022
● Arbeide for at Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre
kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune, Oslo
revideres i 2022
● Låne ut våre egne møterom til den unge frivilligheten
● Jobbe for at UngOrgs lokaler tilfredsstiller behovene til UngOrg og
medlemsorganisasjonene
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Midler til frivilligheten
For å kunne drive med aktivitet, er den unge frivilligheten avhengig av
tilstrekkelige midler.
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 også passe organisasjoner med et lite
rekrutteringsgrunnlag
● Rammer for støtteordninger må følge endringer i generell pris- og
lønnsvekst
● Rammen for tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner
må økes til å tilsvare 2007-nivå, justert for pris og lønnsvekst
● En ny forskrift må ta utgangspunkt i en organisasjons formål, og
hvorvidt den er en barne- og ungdomsorganisasjon som er reelt styrt
av barn og unge. Et flertall av de med stemmerett i organisasjonen
skal være under 26 år. Målet må være at alle barne- og
ungdomsorganisasjoner som tilbyr aktivitet i Oslo skal kunne
kvalifisere til støtte
● Definisjonen av tellende medlemmer i følge Forskrift for tilskudd til
drift av barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo burde gjennomgås
og revideres
● Det burde sees på alternative måter å dele ut driftstilskudd på, som
for eksempel basert på aktivitet, enn utelukkende basert på antall
tellende medlemmer
● Kommunen må sette av tilstrekkelig midler for at UngOrg skal kunne
støtte den unge frivilligheten i Oslo
● Aktivitetstilskuddet som er blitt gitt til den unge frivilligheten de siste
to årene, må videreføres og styrkes
UngOrg skal
● Øke kompetansen om støtteordninger til tillitsvalgte og ansatte i
medlemsorganisasjonene våre
● 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 drift av barne- og
ungdomsorganisasjoner minimum er tilsvarende 2007-nivå
● Arbeide for at Forskrift for tilskudd til drift av barne- og
ungdomsorganisasjoner i Oslo skal revideres i 2022, med prinsipp om
likestilling, tillit og mindre byråkrati
● Jobbe for gode betingelser for UngOrg og medlemsorganisasjonene i
kommunens budsjett
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Deltakelse i samfunnsdebatten
Alle som vil skal ha muligheten til å delta i samfunnsdebatten, enten
gjennom eget engasjement eller gjennom sin organisasjon. Å kunne delta i
samfunnsdebatten og den unge frivilligheten avhenger av flere faktorer som
burde tas høyde for.
UngOrg mener
● Skolen ikke må forskjellsbehandle ulike typer organisasjoner og
frivillighet i behandlingen av politisk fravær
● Vår kompetanse og kjennskap til og på vegne av den unge
frivilligheten i Oslo må i større grad formidles til og lyttes til av lokale
og statlige aktører
● Det er spesielt viktig at de under 18 år, som ikke har mulighet for å øve
politisk innflytelse gjennom stemmeretten, har andre muligheter til å
drive med politisk innflytelse
● Det må innføres stemmerett for 16- og 17-åringer
● Oslo kommune må utarbeide en overordnet og helhetlig barne- og
ungdomspolitikk, med tydelige mål og visjoner for barn og ungdoms
påvirkningsmuligheter i kommunen
● Informasjon om mulighetene for å medvirke gjennom organisasjoner
og ungdomsråd må forbedres og styrkes
● Utenforskap forebygges ved inkludering i aktivitet, tilrettelagt
informasjon og muligheten til å medvirke
● Alle barn og unge må ha muligheten til å engasjere seg i en barneog ungdomsorganisasjon
UngOrg skal
● Jobbe for å øke valgdeltakelsen blant unge, herav også 16- og
17-åringer
● Jobbe for at kommunen lager et rundskriv slik at individuell
behandling av politisk fravær behandles likt på ungdom- og
videregående skoler, og at alle frivillige organisasjoner likestilles
● Synliggjøre organisasjonene og deres utfordringer for kommunen og
andre relevante aktører.
● Benytte arenaer for ikke-organisert ungdom til å vise frem
mulighetene man har for medvirkning og fellesskap innen barne- og
ungdomsorganisasjonene
● Samarbeide med byrådet og andre aktører for å stimulere til at flere
ungdommer deltar i frivilligheten
● Jobbe for at den unge frivilligheten i Oslo er en arena for inkludering
av unge flyktninger og asylsøkere
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Medlemstilbud
UngOrg er tilstede for å styrke den unge frivilligheten i Oslo. Da er det viktig å
ha et medlemstilbud som er godt og relevant.
UngOrg skal
● Jobbe for å redusere og effektivisere administrativt arbeid for
tillitsvalgte og ansatte i medlemsorganisasjonene våre
● Utarbeide verktøy og tilby tjenester som kan generere vekst og
utvikling hos medlemsorganisasjonene våre
● Øke kompetansen til tillitsvalgte og ansatte i
medlemsorganisasjonene våre
● Sikre relevante tilbud for alle våre nåværende og fremtidige
medlemsorganisasjoner
● Jobbe for at ressursene på nettsidene våre er bedre kjent blant den
unge frivilligheten i Oslo, og står i tråd med behovene medlemmene
våre har
● Gjennomføre et ledernettverk
● Arrangere kurs, seminarer, sosiale arrangementer og andre arenaer
hvor det også blir lagt vekt på å øke samarbeid og bidra til
erfaringsutveksling mellom medlemsorganisasjonene våre
● Jobbe for at alle barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo kjenner til
oss og våre tilbud, og rekruttere flere medlemsorganisasjoner
● Ha jevnlig dialog med våre medlemmer om aktuelle tilbud og
hvordan vi kan støtte dem i deres virksomhet
● Jobbe for at det opprettes flere arenaer for å synliggjøre og styrke
rekrutteringen i den unge frivilligheten
● Skrive Osloungdommens Frivillighetsmelding 2023, med fokus på et
aktuelt problem for den unge frivilligheten

