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Velkommen til Framfylkingens 20. ordinære landsmøte

Det er med glede sentralstyret innkaller organisasjonen til vårt 20. landsmøte. På grunn av 
smittevern måtte det opprinnelig oppsatte landsmøtet i juni 2021 flyttes. Derfor gleder vi oss nå til 
å ta i mot alle delegater på Gulsrud Leirsted i Vikersund i november. Det er første gangen vi 
arrangerer landsmøtet her, men vi har vært på befaring og sett at stedet er velegnet for vårt 
landsmøte. 

De innkomne forslaga og debatten i forkant av landsmøtet vitner om en levende organisasjon. 
Engasjementet i ungdomsutvalget de siste åra tyder på at det vil delta mange skolerte ungdommer 
i årets landsmøte.

Laga registrerer sine deltakere, både delegater og observatører, ved ankomsten til landsmøtestedet 
fredag ettermiddag. Registreringa åpner kl. 16.  Delegasjonslederen framviser fullmakt for alle 
delegater og leverer også reiseregninger for lagets delegater seinest lørdag kl. 13. Ved registreringa 
deles også nøkler til rommene ut.

Sentralstyret har oppnevnt en forberedende valgkomité til landsmøtet. Denne består av følgende 
personer; Pål Sture Nilsen - Leder (Trøndelag fylkeslag),Tormod Asle Jarsve (sentralstyret og 
Hedmark fylkeslag), og Sofie Solli Løseth (Akershus fylkeslag), Heidi Røneid (Østfold fylkeslag) og 
Steinar Arnesen (Oslo fylkeslag). Valgkomiteen har startet arbeidet og kommer med en oppfordring 
om å nominere personer til både sentralstyret og kontrollkomiteen. Det er et ønske å få til en 
sammensetning som gjenspeiler hele organisasjonen, både i geografi og alder. I tillegg vil 
valgkomiteen legge vekt på at de som nomineres er motiverte og klar til å ta på seg oppgaver som 
tilkommer alle som har verv i sentralstyret. 

Det er viktig at alle delegatene er på plass når landsmøtet åpner lørdag kl. 9.00. Vi vil helst at alle 
møter allerede fredag og blir med i noen av de forberedende aktivitetene denne dagen.  Praktiske 
spørsmål rettes til fram@framfylkingen.no

Alle deltakerne har møteplikt i hele møtet, og dersom man ikke kan delta i hele møtet, må man 
søke landsmøtet om fri, dette kalles i møtespråket å søke permisjon. Som delegat møter du på 
vegne av andre, og du har derfor ansvar for å møte fram, følge med i debattene og delta aktivt i 
møtet. Det blir tatt hensyn til at det deltar mange unge i landsmøtet, pauser og lengden av øktene 
tar hensyn til dette.

Landsmøtet bestemmer hvilke saker som skal være viktige og kursen Framfylkingen skal ta de neste 
åra. Det er dere som møter som delegater som avgjør denne kursen gjennom vedtakene som 
fattes. 

Hjertelig velkommen til landsmøtet!

Kristin Sæther 
Styreleder

Tonje Tovik 
Generalsekretær
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Program for Framfylkingens 20. Landsmøte 19.-21.11.2021 
(det tas forbehold om nødvendige endringer)

Fredag 19.11. 
16.00 Registrering og tildeling av rom 
17.00 Middag 
18.00 Opplæring for nye landsmøtedelegater 
19.00 Presentasjon av Framfylkingens aktiviteter framover
20.00 Kveldsmat 
21.00 Sosialt samvær, sang og bli kjent leker

Lørdag 20.11. 
08.00 Frokost 
09.00 Åpning av landsmøtet med kulturelt innslag

• Konstituering:
Valg av: 2 dirigenter, 2 referenter -
Valg av: Fullmaktskomite, valgkomité, reisefordelingskomité -
Valg av: Redaksjonskomiteer: Vedtekter, plan, forslag og uttalelser
• Godkjenning av saksliste og forretningsorden
• Hilsener til landsmøtet
Beretning 2019 -2021
Kontrollkomiteens beretning
Regnskap med revisorberetning
12.00 Lunsj
Vedtekter
"Trygg, åpen og inkluderende"-Framfylkingens plan for organisatoriske og etiske retningslinjer 
Pause med frukt ca. kl. 15.00
Andre forslag og uttalelser
19.30 Festmiddag med bursdagskake

Søndag 21.11. 
08.00 frokost   
09.00 Møtet starter 
Redaksjonskomiteenes innstillinger: 
• Vedtekter
• Innkomne forslag
• Uttalelser
Valg

12.00 Avslutning (Broderringen) 
13.00 Lunsj

Rydde rom, takk for nå og vel hjem igjen!
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Dagsorden for Framfylkingens 20. landsmøte:

1.Åpning av landsmøtet

2.Konstituering av landsmøtet

3.Beretning 2019-2021

4.Regnskap

5.Vedtekter

6.Trygg, åpen og inkluderende

7.Andre forslag og uttalelser

8.Valg

9.Avslutning



Dagsordenens punkt 2: Konstituering av landsmøtet

Sentralstyret legger fram innstilling til møtefunksjonærer når landsmøtet åpner på lørdag 
20.11.       

Møtet skal ledes av to dirigenter, og det skal velges to sekretærer til å skrive protokoll fra 
møtet. I tillegg skal det velges to møtevitner som skal undertegne på den endelige 
protokollens ekthet. 

Sentralstyret innstiller følgende personer til møtefunksjonærer og komiteer på 
landsmøtet:

Dirigenter: Bjørn Jarle Røberg Larsen og Åsta Rohmann 

Sekretærer: Sebastian Staalesen og Birgitte Kalvik.

Fullmaktskomite og reisefordeling: Kristin Sæther leder av komiteen 
(romfordeling), Saeed Altahami (fullmakter) og Kurt Frantzen (reisefordeling).

Redaksjonskomite for vedtektsendringer: 
May-Helen Nilsen (leder), Arne Løseth, Hege N. Kristoffersen, David Gulstad og Tonje Tovik.

Redaksjonskomité for innkomne forslag og rullering av plan: 
Sebastian Staalesen (leder), Sharon Huseini, Karelius Godal, Vår Hartz Nilsen og Helge Ørnø. 

Valgkomite: 
Sentralstyret foreslår at LM opprettholder medlemmer fra den forberedende valgkomiteen. 



Forretningsorden for Framfylkingens 20. landsmøte

1. Landsmøtets forhandlinger er åpne i den utstrekning Landsmøtet ikke bestemmer noe annet.
Kun valgte delegater og sentralstyret møter med fulle rettigheter. De som følger møtet digitalt kan
sende inn sine uttalelser underveis.

2. Ved møtets begynnelse foretas det innsjekking av representantene. Ingen representant kan forlate
møtets forhandlinger uten at det søkes om permisjon. Permisjoner godkjennes av Landsmøtet, etter
innstilling fra fullmaktskomiteen.

3. Til å lede møtet velges to – 2 – dirigenter. Dirigentene ordner innbyrdes møtets ledelse. Til å føre
protokoll velges to – 2 – sekretærer. I protokollen føres forslag, talere, avstemminger og vedtak.

4. De som ønsker ordet, må skriftlig gi melding til dirigentene. Ingen kan ha ordet mer enn to – 2 –
ganger til samme sak. Taletiden begrenses til 3 min. første gang og 2 min. annen gang. Unntatt fra
dette er innledningsforedragene. Innlegg kan ikke holdes til en sak når denne er tatt opp til
avstemning. Dirigenten har for øvrig, når hun/han finner det nødvendig, rett til å stille forslag om
ytterligere begrensning av taletiden og reise forslag om at strek settes med de inntegnede talere. Til
forretningsordenen gis ingen ordet mer enn en – 1 – gang til hver sak og med 1 minutts taletid. Talere
skal tale fra talerstolen. Det er tillatt for to personer å holde felles innlegg. Under ordskiftet tillates
følgende typer innlegg og i følgende prioritet: - Til Forretningsordenen - Til Dagsordenen - Replikk -
Saksinnlegg, inntil to ganger i samme sak

5. Forslag skal leveres skriftlig til dirigenten før eget innlegg holdes, undertegnet med delegatens
navn og navnet til laget delegaten representerer. Ingen nye forslag kan tas opp etter at strek er satt
med de inntegnede talere.

6. Ved avstemninger har bare valgte representanter og sentralstyret stemmerett. Sentralstyrets
medlemmer har ikke stemmerett i behandling av beretning og regnskap.

7. Alle vedtak avgjøres med alminnelig flertall om ikke vedtektene sier noe annet. Vedtak fattes på en
av følgende 4 måter: - Akklamasjon (salen klapper for forslaget – ingen protesterer) -
Håndsopprekning: For - mot - avholdne (eventuelt bare: mot) - Stilltiende bifall: (Forslaget refereres -
det spørres om noen er mot -bankes). - Skriftlig (hvis vedtekter eller en krever det).
Alle Vedtak føres i protokollen.
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Dagsordenens punkt 3: Beretning 2019-2021 

Framfylkingens beretning 15.6.2019- 18.06.21 (18.9.21)

Innledning:

Framfylkingen er en barnepolitisk aktivitetsorganisasjon for medlemmer i alle aldre.
Det skal synliggjøres i vårt virke og har også preget denne landsmøteperioden gjennom 
kampanjer og prosjekter vi har oppfordret medlemmer til å delta i. Slik bidrar vi til at aktuelle 
saker som angår barn og ungdom, og deres rettigheter, settes på dagsorden i Framfylkingen. 

Når aktiviteten i Framfylkingen de siste to årene skal oppsummeres vil pandemien få en stor 
plass. I beretningen skal vi gjøre rede for konsekvensene dette har hatt fra mars 2020 og fram til i 
dag.

Først og fremst var perioden preget av usikkerhet om smittevernstiltak, utsettelse, avlysning og 
omstilling av møter og aktiviteter, selv om siste halvdel av 2019 ikke var berørt av dette. 

Mye av den nasjonale og all den internasjonale aktiviteten måtte derfor gjøres digitalt. Det ble en 
omstilling, og det ble derfor lagt vekt på at medlemmene skulle oppleve å være aktive på tross av 
at det fysiske fellesskapet ble svekket. 

Det 20. Landsmøtet skulle vært avholdt i juni 2021 men ble utsatt til november 21. Barnas 
Landsmøte ble utsatt fra mai 2020 til 2021, og deretter utsatt et år til. 

Beretningen vil redegjøre for aktivitetene med dette som bakgrunn. 

Beretningen har også et fyldig avsnitt om arkivarbeidet i administrasjon da det er gjort en stor 
innsats på det området i perioden. 



Utvikling i medlemstallene: 

I året 2019 hadde vi totalt 2045 betalende medlemmer, 1079 av dem var under 26 
år. 

I året 2020 hadde vi totalt 2129 betalende medlemmer, 1117 av dem var under 26 
år. 

Hittil i 2021 (per 18. september) er det registrert 2009 betalende medlemmer, 
1022 av dem er under 26 år (støttegivende medlemskap) av hittil 2481 registrerte 
medlemskap.  

Dette viser oss at medlemstallet tilsynelatende ikke har vært skadelidende av 
pandemiens konsekvenser. 

Det er viktig for Framfylkingen å alltid passe på det er en positiv aldersbalanse 
mellom medlemmer som er yngre og eldre enn 26 år (at det er flere under 26 år 
enn over).



Kristin Sæther, Trondheim framlag  
May-Helen Nilsen, Modum framlag 
Tonje Tovik, Kurland framlag

Tormod Asle Jarsve, Kongsvinger og Solør (KOS) 
May Tove S. Tollefsen, Odal framlag 
Eddie Ingebrigtsen, Oslo framlag
Hillevi S. Tovik, Grorud framlag
Tor Engevik, Sydvesten framlag
Marrie Anne Leijenar, Hadeland framlag

Ali Malick, Åsane framlag
Suhur Lorch-Falch, Magnor framlag
Eirin Josefine Leirvik,  Hommelvik framlag 

Birgitte Kalvik 

Bjørn Jarle Røberg Larsen, Elverum framlag  
Arne Løseth, Kurland framlag
Sonia Tangen, Trondheim framlag

Sentralstyret: 
Styreleder: 
Nestleder: 
Generalsekretær:

Styretmedlemmer:

Varamedlemmer:  

Ansattes representant: 

Kontrollkomiteen: 
Leder:   
Medlemmer:   

Det 19. ordinære landsmøtet
Landsmøtet ble avholdt på AFR, Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, Ringsaker 16.-18. 
juni 2019. 66 stemmeberettigede delegater ble telt opp med valget i landsmøtet 2019. 
I tillegg til å velge representanter til sentralstyret, vedtok landsmøtet en ny 
organisatorisk plan med etiske retningslinjer; "Trygg, inkluderende og åpen" som er 
retningsgivende for perioden framover.

Sentrale styringsorganer i perioden



Sentralstyrets arbeid

Sentralstyret har videreført arbeidet med å bygge Framfylkingen som en synlig aktør i 
arbeiderbevegelsen. Det har vært et særskilt fokus på å bygge opp ungdomsutvalg og gjennomgå 
organisatoriske rutiner og styringsdokumenter.

I tillegg har arbeidet med å markedsføre Framfylkingen i arbeiderbevegelsen og sørge for tettere 
kontakt med lokallag, samt arbeidet med å stifte nye lag vært vel så viktig. Det har i perioden 
også blitt knyttet tettere kontakt med aktører som ALLEMED og ICAN gjennom prosjekter og 
samarbeidsavtaler.

Samtidig har administrasjonen arbeidet på oppdrag fra sentralstyret for å opprettholde og tilby 
medlemmene sentrale aktiviteter i form av kurs, samlinger og leire.

Framfylkingen har vært aktiv i de internasjonale paraplyorganisasjonene ABN og IFM-SEI.

Sentralstyremøter:

Det har vært avholdt 2 møter i 2019: 
14.-15. september i Oslo og 24. november på Jeløya, Moss.

Det ble avholdt 4 møter i 2020: 
17.-19. januar på Sørmarka, 26. mars på e-post med fullmakt til administrasjonen fram til 1. 
august på grunn av pandemien og nedstengning av samfunnet 12. mars. Digitale møter på Teams 
19. september og 14. november 2020.

Det er avholdt 4 møter i 2021:
I 2021 har det vært avholdt 4 digitale møter: 13. februar, 17. april, 19. juni og 18. september på 
Teams

Ledergruppa, bestående av leder, nestleder og generalsekretær, har hatt møter mellom 
styremøtene, hvor saker og innstillinger har blitt gjennomgått. 

Leder har også jevnlige oppfølgingsmøter med generalsekretæren



Utvalgene

Framfylkingens barnepolitiske utvalg har i landsmøteperioden bestått av:
Hillevi Sofie Tovik leder (Grorud) 
Eirin Josefine Leirvik (Hommelvik)
Malin Lingjerdet (Hommelvik) 
Tor Engevik (Sydvesten) 
Suhur Lorch-Falch (Magnor) 
Birgitte Kalvik (Administrasjonen)

Aktivitet i utvalget: 
I perioden har barnepolitisk utvalg engasjert seg i flere barnepolitiske saker, deriblant 
mindreårige asylsøkeres svekkede rettigheter i møte med norske myndigheter. 
Utvalget har markert seg tydelig i kravet til myndighetene om at de at de må signere 
den tredje tilleggsprotokollen og gi barn en reell klagerett.  

Barnepolitisk utvalg har skrevet momenter til barnas 1. mai-appell, skrevet saker om 
hvordan klimaendringene gjør verdens barn ekstra sårbare, hvordan barn rammes 
ekstra hardt når de har lite tilgang til skole og fritidsaktiviteter ved nedstengning av 
samfunnet, og kampen mot barnefattigdom og ulikhet. 

I perioden har dessverre smittevernhensyn gjort det vanskelig å samle barn fra hele 
landet til Barnas Landsmøte, det har derfor blitt utsatt to ganger, men planleggingen 
og utvikling av program og innhold har det vært jobbet med i perioden.



Framfylkingens internasjonale utvalg har i landsmøteperioden bestått av:

Dilek Kanat (Trondheim)- Leder t.o.m 2019
May Tove Solum Tollefsen (Odal)- leder fra 2020
Ali Malick (Åsane)
Åsmund Lorch- Falch (Magnor)
Marrie Anne Leijenaar (Hadeland)
Dalin Harba (Modum)
Tord Åsmund Jarsve (KoS) t.o.m. 2019

Fra høsten 2020 har Saeed Altahami vært utvalgets kontaktperson i 
administrasjonen og har deltatt på flere prosjekt for utvalget.

Aktivitet i internasjonalt utvalg:
Utvalget deltok på IFM-SEI kongressen i Tblisi, Georgia. Åsmund Lorch-Falch, Tord 
Åsmund Jarsve, Åsta Rohmann, Sofie Solli Løseth og Tonje Tovik representerte 
Framfylkingen på kongressen. 

Det har vært gjennomført ett arbeidsseminar for utvalget i november 2019 og ett i 
januar 2020. 

Utvalget har samarbeidet med ICAN (Den internasjonale kampanjen for forbud mot 
atomvåpen/ International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) og Nei til 
atomvåpen rundt arrangement, og med aktiviteter, til 75 års markeringen av 
atombombene over Nagasaki og Hiroshima i august 2020.

Utvalget sto bak prosjektet som ble solidaritetsaksjonen Pepperkakehus for fred i 
Jemen. Dette ble årets julekampanje for Framfylkingen, og den ble arrangert 
digitalt i november og desember 2020. Aksjonen skapte et stort engasjement, også 
utenfor egen organisasjon.

Det har vært god kontakt med IFM SEI i perioden. 



Framfylkingens Ungdomsutvalg har i landsmøteperioden bestått av:
Åsta Rohmann (Indre Østfold)- leder
Sebastian G. Staalesen (Oslo) - nestleder
Atle Hartz Nilsen (Modum)
Nora Malick (Åsane)
Sander Solli Løseth (Kurland)
Sara Lorch-Falch (Magnor)
Kontaktperson i administrasjon -Tonje Tovik 

Aktivitet i internasjonalt utvalg:

Ungdomsutvalget har hatt flere møter for å planlegge kurs og har bidratt til 
aktiviteter. Under pandemien har utvalget møttes digitalt. 
Ungdomsutvalget har som oppgave å synliggjøre ungdommens rolle i Framfylkingen 
og utvikle nye aktive ungdomsledere, samt tilby nasjonale aktiviteter for målgruppa. 
Framfylkingen har som mål at det blir dannet flere regionale og/eller lokale 
ungdomsutvalg. 

Framfylkingens organisasjonsutvalg har i landsmøteperioden bestått av:
Eddie Ingebrigtsen, leder (Oslo)- hadde permisjon fra januar til juni 2021
May-Helen Nilsen (Modum)- fungerte som leder under Eddie sin permisjon) Tormod 
Asle Jarsve (Kongsvinger og Solør)
Heidi Røneid (Hvaler, Fredrikstad Framlag f.o.m. mars 2021)
Tonje Tovik - fra administrasjonen 

Utvalgets arbeid:
Arbeidet har bestått i å gjennomgå styringsdokumenter, som beredskapsplaner, 
retningslinjer og vedtektene, og har hatt en gjennomgang av endringsforslag på 
oppdrag fra sentralstyret. 
Det har vært avholdt flere digitale arbeidsmøter for vedtektsendringer og rullering av 
dokumentet ‘Trygg, inkluderende og åpen’, Organisatoriske og etiske retningslinjer.



Aktivitetene er åpne for alle Framfylkingens medlemmer mellom 13 og 26 år. 
Aktivitetene skal har alderssammensetning som bidrar å øke fellesskapsfølelsen og gi 
ungdommer i Framfylkingen en egen samlingsarena utenom lokallaga. 
Utvalget har arrangert et kurs i 2020: 
Kurs om internasjonale konflikter på Utøya oktober 2020.
Innledere fra Redd barna og Nei til atomvåpen samt egne workshops ledet av 
ungdomsutvalget.
Det var begrensning på antall pga korona og det var totalt inkludert ungdomsutvalget 18 
deltakere. Her var aldersgruppen 13-17 år.
Utvalget har hatt representasjon i leirplanleggingen og gjennomføring av Sommercamp i 
Oslo for ungdom.

Tonje Tovik         
Tonje Tovik         
Kristin Sæther         
Tonje Tovik

Fast representasjon:
LOs kulturutvalg, observatørstatus: 
LOs utvalg for barn og unge: 
Styremedlem i ABN:  
Styremedlem i ABN:  
Vara til ABN styremøtene: Ali Malick 



Administrasjonen
Administrasjonen økte spesielt innsatsen på å aktivisere og informere til medlemmer via 
sosiale medier, å rydde i gamle arkiver for å ivareta historisk materiale (se eget punkt om 
det) og oppfølgingen av internasjonale prosjekter i IFM SEI.

Administrasjonen har hatt følgene sammensetning: 
Generalsekretær: 
Informasjonskonsulent: 
Organisasjonsmedarbeider: 
Organisasjonsrådgiver:  

Seniorrådgiver : 
Frivillig kontormedarbeider: 

Tonje Tovik (valgt 16.6.2017)
Birgitte Kalvik, fra 30.7.2012
Saeed Altahami, fra 01.05 2020 (vikariat) 
Shakeel Rehman, fra 11.12.2012 
(permisjon okt.2019- okt.2023)
Kurt Frantzen, fra 01.07 2017 tom 30.06 2020 
Kristina Aas Fure, fra nov. 2018 til 
mars 2020 med 2-3 timer pr. uke

Framfylkingens administrasjon har 2,5 faste årsverk.  Administrasjonen består av den valgte 
generalsekretæren samt en organisasjonsrådgiver i 100 % fast stilling (permisjon), 
informasjonskonsulent i 50 % fast stilling og seniorrådgiver i engasjements-stilling med 75 % 
t.o.m. 2019 og 50 % t.o.m. 30.06 2020.

Sistnevnte stilling ble i stor grad benyttet til et samarbeidsprosjekt med Framfylkingen i Oslo 
for å øke aktivitet og rekruttere medlemmer i Oslo. 

Fra 1.mai 2020 har vi ansatt en organisasjonsmedarbeider i et 100 % vikariat til oktober 
2023. Organisasjonenes kontorlokale i 6. etg. I LO- bygget, Folkets Hus, og bruker LO sine 
fellestjenester.

Arkiv
Framfylkingen har arkivmateriale som går helt tilbake til 1933. Materialet er av mange typer, 
sakspapirer, møtebøker, protokoll, lydbånd, CD, kassetter, videokassetter, medlemsutsending, 
avisutklipp, brosjyrer, lokallag og diverse dokumenter. Dette har vært lagret på kontoret og i 
kjelleren. En del av arkivet i kjelleren var ganske uoversiktlig. Det hadde blitt satt bort uten 
system.

Fra Saeed ble ansatt som organisasjonsmedarbeider 1.mai 2020 har han jobbet jevnt med å sørge 
for at arkivet til Framfylkingen blir ivaretatt og ryddet opp i.



Organisasjonsmedarbeider tok først kontakt med alle framlagene og spurte om de hadde 
materiell som var arkivverdig. Vi har også arkivmateriale fra Trondheim framlag og Indre 
Østfold framlag. Dette skal arkiveres i egen serie.

Framfylkingen har et særskilt ansvar for å ta vare på organisasjonens historie og derfor vil 
det for fremtiden bli enklere når alt historisk materiale vi har funnet og mottatt, har blitt 
ivaretatt hos Arbeiderbevegelsens arkiv (ARBARK). 

Gjennom siste året har det vært mange ‘godbiter’ fra vår historie som har dukket opp i 
jobben med oppryddingen. Vi har overlevert dokumenter, foto, lydbånd, CD, sangbøker, og 
lignende som vil digitaliseres og gjøres tilgjengelig 
via ARBARKs arkiv. De har en avtale med 
Nasjonalbiblioteket for å digitalisere lyd, noe som 
Hommelvik framlag allerede har kunnet benytte 
seg av. Her vil noe av vår kulturskatt bli 
tilgjengelig for bruk i framlagene. 

Vi har fått særlig god hjelp og opplæring fra 
Tor Are Johansen, koordinator for arkiv ved 
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. 
Dette gjør at Framfylkingen nå kan være tilfreds  med at administrasjonen nå innarbeider en 
god praksis og kunnskap om arkiv. 

Administrasjonen avsluttet avtalen om intern server hos LO Media, og gikk over til 
skybaserte nettløsningen Microsoft 365 i 2020. Det digitale arkivet har gjeninnført 
arkivnøkler og er i ferd med å bli etablert i et ryddig system. Alt vi har hatt av regnskap og 
dokumentasjon er enten ryddet og kassert eller arkivert/levert. 

Kontoret fremstår som mer trivelig og ryddig, både for oss som jobber der og for besøkende 
som er innom for et møte eller en kaffeprat. Lageret i kjelleren er oversiktlig og 
brukervennlig, og planen er at vi skal sikre at det er enkelt å holde orden og oversikt der.



Informasjonsarbeidet:
Til sammen har vi gitt ut fire medlemsblader i landsmøteperioden 2019/2020. Det har vært intervjuer 
med interessante personer, artikler fra utvalgsarbeid og aktiviteter, nytt fra lokallag og gode tips til 
egen aktivitet for de yngste i våre blader. 

Til tross for redusert aktivitet på grunn av smitteverntiltakene i 2020 og 2021 har vi vært aktive på 
digitale plattformer. Vi klarte å gi ut to utgaver av medlemsbladet Ung Med Meninger som året før og 
to utgaver i 2021. Vi har hatt 41 større nyhetsartikler på nettsiden vår i perioden. Fem av dem har 
vært artikler som har videreformidlet viktig og nyttig informasjon i forbindelse med pandemien. 

Vi har laget artikler om de kampanjene vi har deltatt på, både Hiroshima-dagen med lanternetenning, 
«1000 traner for fred» hvor vi også var medarrangører/sponsorer av den store minnekonserten som 
gikk på NRK i beste sendetid. Vi informerte også bredt om vår egen oppmerksomhetskampanje «1000 
pepperkakehus for fred i Jemen», en kampanje som ble lagt merke til langt utenfor vår egen 
organisasjon. På nettsida har også noen av lagenes aktiviteter vært omtalt og vi har artikler om noen 
av våre viktigste merkedager.

På Facebook har vi hatt jevnlige postinger, både av vårt eget materiale, påminnelser om aktiviteter 
eller videreformidling av andres informasjon som vi synes er viktig og nyttig for våre medlemmer og 
følgere. Vi har også hatt flere postinger på Twitter og vi har brukt Instagram, særlig i forbindelse med 
julekampanjene våre.

Generalsekretæren sender ut medlemsbrev på jevnlig basis. Dette for å holde medlemmene 
oppdatert særlig på ting som skjer, men ikke minst å informere om spennende aktiviteter framover. 
Dette er en god måte for medlemmene å høre direkte fra generalsekretæren om hvordan ståa er i 
organisasjonen de har medlemskap i. ‘Framlagsnytt’ sendes jevnlig ut med informasjon fra 
sentralstyret og administrasjon til styrene. Dette er en viktig informasjonskilde til de tillitsvalgte om 
den viktigste informasjonen som innom om økonomiske
støtteordninger og frister for rapportering, samt tips til drift og aktivitet deles på en ryddig og lett 
tilgjengelig måte.

Alt i alt har ikke pandemien det siste året gjort at formidlingsarbeidet har blitt endret, de kanalene vi 
har til rådighet har blitt brukt som i andre år.

Profilering og trykksaker: Under pandemien har vi gått til innkjøp av noen nye profileringsartikler som 
munnbind, liten førstehjelpsveske, frisbee med trykk. Vi kjøpte også inn Barnas landsmøte-gave som 
vi dessverre ikke har kunnet dele ut ennå. Vi har fremdeles et stort antall ‘vanlige’ Fram-T-skjorter på 
lager som medlemmer og framlag kan kjøpe til innkjøpspris.
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Forholdet til myndighetene og kontroll av virksomheten:
Framfylkingen mottar støtte fra Barne og familiedepartementet (BFD) for både nasjonal og 
internasjonal aktivitet, momskompensasjon fra lotteri- og stiftelsestilsynet, og Frifondsmidler 
gjennom LNU-Frifond som blir fordelt og kanalisert til laga. Støtten bygger på egen-
rapportering og uttrekk til kontroll. Det etterstrebes fra administrasjonen å kunne levere 
innen frister og ha gode interne rutiner for godkjenning av årsrapporter.

Medlemsregisteret HyperSys gjør det lettere å registrere, rapportere og kontrollere alle data. 
I tillegg til kontrollen fra fordelingsutvalget leverer Framfylkingen særattestasjon fra revisor 
for noen tilskudd som mottar statsstøtte gjennom fordelingsutvalget, lotteritilsynet eller LNU 
(Landsrådet for norske barne og ungdomsorganisasjoner).

Framfylkingens Venner:
Framfylkingens venner er en egen organisasjon som ble dannet av ledende tillitsvalgte i LO- 
forbund og Arbeiderpartiet, med formål om å støtte framfylkingens arbeid. De samler inn 
midler for å kunne støtte Framfylkingens aktivitet, som for eksempel større arrangementer, 
leirer og Landsmøter. Framfylkingen har et godt samarbeid og forhold til Framfylkingens 
Venner, og vi har også i denne perioden mottatt midler til vår aktivitet.

Økonomi:
Framfylkingen har hatt en økonomisk utvikling i perioden i tråd med målsettinger og 
prioriteringer. Sentralstyret har hatt målsetting om å ha en trygg og forutsigbar økonomi, 
samt å få økte inntekter. I 2019 la LO ned sin nettlinje for alle eksterne brukere av LOs lokaler 
av sikkerhetsmessige årsaker og Framfylkingen måtte skaffe og bekoste eget nett og drift av 
dette i ettertid.

Administrasjonen hadde økte lønnsutgifter i overgangen fra da tidligere generalsekretær fikk 
videreført sitt engasjement fra 2017 til juni 2020 som Framfylkingens seniorrådgiver. 
Lønnsutviklingen og omgjøring av arbeidsavtaler for generalsekretær har også gitt noe økte 
lønnsutgifter. Aktivitet, møtevirksomhet og tjenester til framlag har blitt prioritert framfor å 
ansette i vakant stilling og innkjøp til administrativ drift.

Regnskapet for 2019 endte med et overskudd på 390 749.
Resultatet for 2020 viser et overskudd 698 729. Landsmøtet vil få revidert resultat og balanse 
med forklaringer fremlagt i møte.

Framfylkingen får hovedsakelig sine inntekter fra LO og Fordelingsutvalget (såkalt 
statstilskudd) Framfylkingen fikk økt tilskudd fra LO f.o.m 2019 med 190.000 kroner og 
mottar fortiden 1, 9 mill. i årlig tilskudd fra LO. De overførte midlene fra BFD/ 
Fordelingsutvalget de siste årene har ligget på rundt sju til ni hundre tusen. Driftstøtte til 
organisasjonen er basert på medlemstall, lokallag, utbredelse, aktivitet og gruppeplassering. 
For øvrig bistår Framfylkingens venner med årlig tilskudd ved behov.

Framfylkingen har engasjert Myrdahl og Sveen, statsautoriserte revisorer til å revidere vårt 
regnskap og BDO A/S på Lillestrøm er engasjert som regnskapsfører og lønnsbehandler.



Arbeidet i organisasjonen:
 I 2020 leverte 24 av 28 framlag årsrapport for 2019.

 I 2021 leverte 25 av 28 framlag årsrapport for året 2020.

Framfylkingen opererer nå med 32 lag i registeret. Seks lag har 
en uavklart status og står derfor ikke oppført som framlag i 
listen på neste side.

Følgende nye lag er starta i perioden: 
Gudbrandsdal i 2019, Grorud i 2020 og Fredrikstad i 2021.

Det er ved utgangen av landsmøteperioden aktive framlag i 8 fylker.
I fire fylker (Akershus/Østfold, Hedmark, Hordaland og Oslo) er det etablert fylkesstyrer, 
og i Trøndelag er det grunnlag for å starte opp fylkeslag om laga ønsker dette. 
Framlagene har stor variasjon i sin virksomhet både møtehyppighet og innhold av 
aktiviteter.

Aktivitetstilbudet sentralt er variert, det spenner fra deltakelse i og utvikling av 
fellesarrangementer, med å gi ledere kurs i framlagsledelse og ungdommer tilbud om 
kurs i internasjonale konflikter, seminarer og opplæring i organisasjonskunnskap, 
demokrati og i bruk av medlemsregisteret, samt tilbud til alle medlemmer om leir, 
konferanser, seminarer og aktivitetskurs.
Framfylkingen er en aktivitetsbasert organisasjon og er derfor avhengig av økt aktivitet 
for å få til økt rekruttering og flere nye framlag.

Kontakt med og mellom lokallagene:
Det har blitt arrangert en lagledersamling i landsmøteperioden; 
i 2020 på Sørmarka kurs og konferanse. Et treff digitalt på Teams mars 2021.
Sentralstyret ser viktigheten av jevnlig og tett kontakt med lokallag og fylkeslag. Det er 
derfor etablert en fadderordning i sentralstyret hvor sentralstyremedlem/varamedlem 
har ansvar for å følge opp og bistå laga. Sentralstyret har også jobbet for å stimulere til 
bedre kontakt mellom lokallag, slik at de kan dra nytte av hverandre og gjennomføre 
felles aktiviteter.
Fylkeslagene der de er etablert gjør et godt arbeid og har en koordinerende rolle for 
framlagene. Med flere aktive fylkesstyrer vil dette arbeidet gi laga større muligheter til å 
samarbeide og bli mer synlige i sitt distrikt. En slik løsning vil også engasjere flere 
frivillige og avlaste administrasjonen.

Inkluderingsdugnaden er et nytt og pågående samarbeid i 2021, med oppstart 
september 2021. Dugnaden er en utvikling av arbeidet vi har startet med å sette 
trygghet, åpenhet og inkludering også i et mangfoldsperspektiv, mellom ALLEMED i 
Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap (NDFU) og Framfylkingen.  Det 
vesentlige i dugnaden er at framlagene deltar aktivt med inkludering i sine aktiviteter og 
rekrutteringsarbeid, både med å verve nye medlemmer, men også å sikre at styret har 
mangfold.



Framfylkingen har ved utgangen av perioden følgende lokale framlag med medlemsantall fordelt på år. 

(støttegivende betyr at de er under 26 år og har betalt kontingent): 

Medlemstall per Framlag  2021 
Pr. sept. 

2020 
betalt/ 

registrert 

2019 
betalt/ 

registrert 

Støttegi
vende i 
2020 

Lokallagets fadder 
fra sentralstyret 

AGDER OG TELEMARK 

Grønli 27/51 39/54 36/43 30 Hillevi 

Kristiansand 12/15 14/17 14/19 8 May Helen 

VIKEN Akershus og Buskerud 

Auli 72/92 89/89 49/50 40 Suhur 

Gansdalen 20/20 20/20 20/20 10 May Tove 

Kurland 307/323 307/307 289/291 167 (Eddie) 

Modum 28/38 39/39 26/30 20 Åsta 

INNLANDET 

Elverum 114/152 130/161 110/139 66 May Tove 

Kongsvinger og Solør 38/45 42/42 24/31 23 (Eddie) 

Magnor 9/11 12/12 11/15 6 (Tormod) 

Odal 241/355 254/384 333/367 144 Eirin 

Ådalsbruk 212/269 206/269 214/261 108 May Helen 

VESTLAND 

Sentrum 17/19 25/25 21/21 14 Sebastian 

Sydvesten 31/45 51/51 52/56 26 Ali 

Vestkanten 19/30 25/25 15/15 12 Sebastian 

Åsane 24/32 30/30 26/26 16 Marrie Anne 

MØRE OG ROMSDAL 

Møre 13/18 18/18 11/11 9 Tonje 

VIKEN Oppland 

Hadeland 59/77 56/62 31/37 35 Suhur 

Gudbrandsdalen 
(Lillehammer) 

9/9 9/9 9/9 5 (Tormod) 

OSLO 

Gamle Oslo 80/95 82/82 71/79 43 Tor 

Grorud (Kalbakken) 50/66  56/56 - 29 Hillevi 

Oslo 99/119 112/112 127/130 60 Åsta 

Skjennungen 54/56 55/55 47/47 - - 

FINNMARK og TROMS 

Oteren 80/83 79/84 73/74 44 Tonje 

TRØNDELAG 77 

Hommelvik 32/38 39/40 41/41 27 Åsta 

Trondheim 104/129 109/135 129/142 57 Eirin 

VIKEN Østfold 

Fredrikstad 6/6 - - - - 

Hvaler 17/22 28/28 28/28 14 Marrie Anne 

Indre Østfold 189/221 212/237 227/235 103 Tor 



Aktiviteter:

Året 2019 (fra og med juli):
Leir: 
3.-7. juli. 2019 Sommerleir på Herøya, Hole kommune, et samarbeid med Framfylkingen i Oslo 
som arrangør. 
Kurs/konferanser:
IFM SEI kongress i Georgia, Tblisi juni 2019 fem representanter (en i sekretariatet).

Året 2020:
Aktiviteter:
Leder og styresamling for framlaga på
Sørmarka i januar 20
Ledertreff digitalt mars 20
Ungdomskurs Utøya oktober 20
Motivasjonskurs for ledere Utøya oktober 20

Prosjekter:
Markering av at det var 75 år siden Hiroshima/Nagasaki, med 1000 traner for fred. Framlag brettet 
traner sammen, og andre medlemmer deltok individuelt, for å nå målet.
Det var også et arrangement på kontoret i Folkets Hus (med påmelding pga. smittevern) med bretting. 
Framfylkingen deltok også på markeringen foran Stortinget.
Stopp krigen i Jemen; 1000 pepperkakehus for fred i Jemen.

Året 2021 Aktiviteter t.o.m. 1.september:
Påskeaktiviteter og Kahoot, digitalt.
Ungdomscamp 26.-30. juni i Oslo, med deltakelse og inkludering som tema.

Prosjekter:
Rydd plast før 1.mai /sommeren. Plastplyndringsaksjon i samarbeid med 
Plastpiratene. Oppfordring i sosiale medier til alle medlemmer 
individuelt. Noen framlag utførte fysiske dugnader; Odal, Oteren, 
Gudbrandsdal og Oslo. Innkjøpt utstyr og støtte til dette ble delt ut til 
framlaga som søkte.

Inkluderingsdugnad i samarbeid med ALLEMED. Arbeidsgruppe etablert i 
juni og oppstart med kurs i framlaga i september.



Representasjon og samarbeid:

Nasjonalt:
• Inngått medlemskap i ICAN våren 2020. Deltatt aktivt i sosiale medier og kampanjer med mer.
• Samarbeid i ICAN med Nei til atomvåpen Markering av Hiroshima/Nagasaki 75 år august 2020
• Anneth Winger (Auli framlag) og Tonje Tovik (generalsekretær) har gjennomgått opplæring som

Trygg-Ambassadør i LNU (Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner) våren 2020.
• Frivillighet Norge. Framfylkingen skrev under Mangfoldsplakaten, prosjekt Inkluderingskoden.
• Årlig deltar generalsekretæren på generalforsamling i Frivillighet Norge.
• Administrasjonen besøkte Framfylkingen i Oslos sommerleir på Hvaler, Resist-prosjektet trykket

T-skjorter som ble delt ut til leirdeltakere og andre aktive ungdom.
• Framfylkingen har på vegne av framlagene inngått et uformelt samarbeid med Plastpiratene har

om lokale plastplyndringaksjoner. Initiativtaker var Odal framlag.
• Det ble inngått samarbeidsavtale med NDFU (Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap -

ALLEMED om Inkluderingsdugnad juni 2021

Nordisk:
ABN (Arbetarrørelsens barnorganisasjoner i Norden) fikk nytt lederskap i fra 2020 med DUI Leg og Virke 
som overtok etter Nuoret Kotkat (2017-2020). Kongress ble utsatt fra nov 2019 til delvis kongress 
digitalt i januar 2021. På kongressen deltok Hillevi, Åsta, Kristin og Tonje.
Demokratiskolen fikk ikke nytt tilskudd fra ‘Nordbuk’ og ligger på vent til finansiering er i orden.

Styret i ABN ser slik ut f.o.m 2021: Lederskapet er lagt til DUI -Leg og Virke
Leder: Harun Muharemovic (DUI)
Fra DUI: 
Ann Urbrand
Fra Unga ørnar:
Tomas Aronson Ylipaa
Christian Kaddick
Fra Nuoret Kotkat:
Antti Hytti
Amanda Majuri
Fra Framfylkingen
Kristin Sæther
Tonje Tovik
Fra sekretariatet/ Unga Ørnar: Daniel Vencu Velasquez Castro

Det har vært avholdt fem styremøter hvorav i ett var fysisk januar 2020 i Stockholm og tre digitale. 
Siste møte var i 21. august 21 i København.



Internasjonalt:

Framfylkingen har deltatt aktivt i IFM SEI i landsmøteperioden. 
På kongressen 26.juni -1. juli 2019, i Tbilisi, fikk Framfylkingen igjennom flere uttalelser, og det har 
skjedd noen retningsendringer som har vært bra for barne og familieorganisasjonene i IFM SEI. 
Deltakere på kongressen var Åsta Rohmann, Åsmund Lorch-Falch, Tord Åsmund Jarsve, Sofie, S. 
Løseth og Tonje Tovik.

Høsten 2019 deltok Sander Løseth og Sebastian Staalesen fra ungdomsutvalget i Milano med IFM SEI: 
"I act exploring masculinities".
2.-6.mars 2020 deltok Sara Lorch-Falch på IFM SEI-kurset: Feminists of the World, Unite! i Budapest. 
29.-31. mai 2020 deltok generalsekretæren på IC (International Committee) i IFM SEI.
Våren 2021 deltok Saeed Altahami i flere arbeidsmøter om "Prosjekt mot høyreekstreme 
strømninger i Europa" i samarbeid med SJD Die Falken. De gjennomførte også en digital markering av 
at det i år var 10 år siden Utøya massakren. Markeringen var i samarbeid med flere organisasjoner i 
inn- og utland. 2021 januar-mai: Saeed Altahami og Liv Angelica Ilseng (Odal framlag) deltok på IFM 
SEI «Resist». Det var digitale møter og aktivisering nasjonalt, som Plastryddingsaksjoner med mer.

Vi har inngått ny avtale om et treårs- prosjekt for IFM SEI aktivitetssamarbeid med start i 2023.



Kontrollkomiteens beretning for perioden 2019 - 2021 

Kontrollkomiteen i Framfylkingen har hatt to møter i perioden, samt løpende kontakt ellers 

gjennom perioden (hovedsakelig på mail). I tillegg har kontrollkomiteen fått oversendt 

protokoller, regnskapsrapporter og aktivitetsoversikter, samt hatt jevnlig dialog med 

medlemmer i arbeidsutvalget. Generalsekretær har deltatt på deler av kontrollkomiteens møter 

og har gjennomgått den organisatoriske og økonomiske situasjonen til Framfylkingen. 

Kontrollkomiteen har fått oppklarende svar på spørsmål som er stilt. 

Kontrollkomiteen konstaterer at pandemien har lagt begrensninger på aktivitetene i 

organisasjonen, og ser at det er gjort løpende vurderinger rundt aktivitetene i nasjonal regi opp 

mot pandemien – ikke minst gjelder dette landsmøtet i 2021. 

Det er oppløftende at mange framlag har klart å tilpasse aktivitetene til de nasjonale og lokale 

reglene og rådene under pandemien, slik at organisasjonen har hatt mange gode tilbud til 

medlemmene til tross for en ekstraordinær situasjon. 

Det er positivt at medlemstallet i Framfylkingen er ganske stabilt etter en periode med 

reduserte aktiviteter som følge av pandemien, og også øker noe i både 2020 og 2021. 

Potensialet er imidlertid mye høyere både for økende medlemstall og større geografisk 

utbredelse. Arbeidet med å vokse videre må derfor ha forsterket prioritet når pandemien 

slipper taket. 

Kontrollkomiteen er tilfreds med sentralstyrets økonomistyring. Kontrollkomiteen har 

tidligere uttrykt bekymring for at Framfylkingen ikke har hatt en økonomisk buffer. De 

økonomiske resultatene for årene 2019, 2020 og hittil i 2021 viser at Framfylkingen har klart 

å bygge opp en større buffer, og nå har midler til å ivareta organisasjonens drift i minst seks 

måneder. Dette er i tråd med tidligere anbefalinger fra kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen 

bemerker at oppbyggingen av bufferen henger sammen med den spesielle situasjonen knyttet 

til pandemien og noe lavere aktivitetsnivå i den forbindelse, men også andre og mer aktive 

grep har bidratt positivt. 

Kontrollkomiteen synes det er positivt at sentralstyret har opprettet ulike utvalg som skal 

følge opp og intensivere arbeidet i organisasjonen, internasjonalt arbeid, ungdomsarbeidet og 

den barnepolitiske jobbingen. Det er viktig at utvalgene følger opp sine mandat og med det 

styrker Framfylkingens synliggjøring utad og internt. Det er også viktig at sentralstyret sørger 

for å følge opp aktivitetsnivået i utvalgene når denne arbeidsformen er valgt. 

Kontrollkomiteen konstaterer at Framfylkingen i stor grad har drevet organisasjonen i tråd 

med vedtekter og landsmøtevedtak, også i den spesielle situasjonen med langvarig pandemi. 

Oslo, 15. november 2021 

Bjørn Jarle Røberg-Larsen  /sign/       Arne Løseth  /sign/ Sonia Tangen  /sign/ 

kontrollkomiteens leder 



INNTEKTER 

Driftsinntekter 

Sum inntekter 

DRIFTSKOSTNADER 

Lønnskostnader 

Avskrivninger 

Andre driftskostnader 

Sum driftskostnader 

DRIFTSRESULTAT 

FINANSPOSTER 

Finansinntekter 

Finanskostnader 

Sum finansposter 

ÅRSRESULTAT (-UNDERSKUDD) 

OVERFØRT TIL/ -FRA EGENKAPITAL 

Note REGNSKAP 

2019 

6 4 276 746 

4 276 746 

2 2 040 511 

8 11 249 

2, 7 1 843 058 

3 894 818 

3 

381 928 

9 491 

671 

8 820 

390 749 

390 749 

REGNSKAP 

2018 

4 109 889 

4 109 889 

2 399 230 

1 416 

2 026 040 

4 426 686 

-316 797

9 482 

1 390 

8 092 

-308 705

-308 705

Framfylkingens regnskap og revisjonsberetning 2019:

FRAMFYLKINGEN LO'S BARNE- OG FAMILIEORGANISASJON 

RESULTAT 



FRAMFYLKINGEN LO'S BARNE- OG FAMILIEORGANISASJON 

EIENDELER 

Anleggsmidler 

Kontormaskiner 

Sum anleggsmidler 

Omløpsmidler 

Korts1kt1ge fordringer 

Bankinnskudd 

Sum omløpsmidler 

SUM EIENDELER 

BALANSE 

Note 31.12.2019 

8 

9 

4 

45 786 

45 786 

139 737 

1138 615 

127 8 352 

1 32413 8 

31.12.2018 

30 391 

30 391 

164 400 

725 329 

889 727 

920118 



FRAMFYLKINGEN LO'S BARNE- OG FAMILIEORGANISASJON 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital 

Opptjent egenkapital 
Fond 

Sum egenkapital/fond

Kortsiktig gjeld 

Leverandørrueld 
Skyldig offentlige avgifter 
Annen kortsiktig gjeld 

Sum kortsiktig gjeld 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 

Oslo, 28. august 2020 

l 1()h :1 \a:...\-,h�---

Knstin Sæther 
styrets leder 

Tor Engevik 
styremedlem 

die I ebr�tse"n ,;.-
styremedlem 
�0..11 �.::_c, 1rv" c l��K. i:>cl 

A'&I\ lJIA4,.,,-¼.r 
Åsta Rohmann 
styremedlem 

BALANSE 

Note 31.12.2019 31.12.2018 

nestleder 

3 
3 

5 

I I / � \ 

May Tove S. Tollefsen 
styremedlem 

657 142 

657 142 

309 517 
173 961 
183 518 
666 996 

1 324 138 

266 393 

266 393 

288 734 
164 562 
200 431 
653 727 

920 120 

Generalsekretær /daglig leder 

I 

er)� r � J,-, ( /( � 
Tormod Asle Jarsve 
styremedlem 

_.....-:;:r:,., 
- '•\·11 . 0:- '·lt\l�.·.) ��

H�llevi Sofie Tovik Marrie Anne Leijenaar 
styremedlem 

Sebastian Gåsemyr Staalesen 
styremedlem 

styremedlem 



FRAMFYLKINGEN LO'S BARNE- OG FAMILIEORGANISASJON 

NOTER 

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON 

Framfylkingen er ikke underlagt regnskapsloven av 1998, men har valgt å legge sitt regnskap så nær opp til denne som 

det er hens1ktsmess1g 

Framfylkingen er ikke lovpålagt å ha revIs1on av sitt regnskap, men har valgt å la seg revidere av Myrdahl og Sveen 

Statsautoriserte Revisorer AS, blant annet ut fra de krav som stilles for å motta offentlig støtte. 

NOTE 2 LØNNSKOSTNADER 

2019 2018 

lønn, feriepenger, honorar 1 sos 045 1 780 292 

Arbe1dsgiveravg1ft 255 156 289 325 

Pensionskostnader 200 013 205 867 

Andre personalkostnader 80 297 123 746 

Sum lønnskostnader 2 040 511 2 399 230 

Antall årsverk 3,5 3.5 

Selskapet er pliktig til å ha tJenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 

tJenestepension. Det er avtalt en ytelsesbasert foretakspensjonsordning som tilfredstiller 

kravene i lovg1vnmgen giennom Sparebankl, samt en AFP ordning. Pensionsforpliktelsene 

blir ikke balanseført. Den årlige pensjonskostnaden tilsvarer årets innbetalinger. 

Daglig leder har 1 2019 mottatt kr 622 080 i lønn og kr 41 5691 annen godtgJørelse 

Det er ikke utbetalt honorar til swret 1 2019. 

Honorar til revisor er 1 2019 kostnadført med kr 58 438 inkl moms 

NOTE 3 EGENKAPITAL 

Egenkapital 3112.2018 

Arets resultat 

Egenkapital 31.12.2019 

NOTE 4 BANKINNSKUDD 

Opptjent 

egenkapital 

266 393 

390 749 

657142 

Fond 

Av foreningens bankinnskudd pr 31.12.2019 på totalt kr 1 138 615 utgJør kr 57 647 bundne 

skattetrekksm1dler (kr 64 182 1 2018). 

Sum 

266 393 

390 749 

657142 



FRAMFYLKINGEN LO'S BARNE- OG FAMILIEORGANISASJON 

NOTE 5 SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER 

Forskuddstrekk 

Arbe1dsg1veravg1ft 

Sum skyldige offentlige avgifter 

NOTE 6 DRIFTSINNTEKTER 

Medlemskonugent 

Framfylkingens venner 

Tilskudd LO 

Tilskudd Framfylkingen Oslo 

Kursinntekter 

Landsmøte 

Salg Av materiell 

Moms kompensasion 

BLD, driftstillskudd 

Leir 

Barnekonferansen 

Frifondsmidler 

LNU 

Annen inntekt 

Sum driftsinntekter 

NOTE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Kontor/ adm1mstras1on 

Porto 

Ung med mening 

Regnskap/ rev1s1on 

Materiell / markedsføring 

Møtekostnader 

Kontingenter 

Momskompensasion til lag 

Kontingent til lag 

Frifond til lag 

Aktivitetskostnader 

Kurs/ ledertreff 

Barnekonferanse 

Landsmøte 

Leir 

ProsJekter 

Reisekostnader 

Tap på krav 

Diverse 

Sum andre driftskostnader 

NOTER 

2019 

57 625 

116 336 

173 961 

2019 

113 362 

350 000 

1950 000 

320 000 

19 000 

79 144 

1330 

114 301 

860 707 

411 024 

57 878 

4 276 746 

2019 

185 882 

16 878 

88 135 

194 097 

31 939 

266 035 

31 555 

113 156 

79 533 

393 000 

21 568 

189 872 

124 296 

10 138 

48 616 

48 358 

1843 058 

2018 

64 160 

100 402 

164 562 

2018 

83 628 

300 000 

1710 000 

240 000 

16 950 

294 874 

839 862 

117 885 

353 191 

150 000 

3 500 

4 109 889 

2018 

204 091 

27 474 

63 196 

183 164 

26 634 

282 877 

106 030 

104 914 

75 521 

341 000 

145 427 

113 408 

333 

23 966 

68 414 

5 610 

12 229 

4 981 

236 773 

2 026 040 



FRAMFYLKINGEN LO'S BARNE- OG FAMILIEORGANISASJON 

NOTE 8 DRIFTSMIDLER 

AnskaHelseskost 1 1 

+ Tilgang

- Avgang

AnskaHelseskost 31 12

Akk avskrivninger 1.1. 

+ Ordinære avskrivn;nger

Akk avskr,vninger 31 '2

Bokfort verdi pr 31 12 

Avskr:vningsperiode 

Avsknvn1ngsmetode 

NOTE 9 KORTSIKTIGE FORDRINGER 

NOTER 

Kontormaskiner 

57 194 

26 644 

83 838 

26 803 

11 249 

38 052 

45 786 

5 ar 

lineær 

Det er gJOrt en avsetning på kr 50 000 pr 31 12 2019 for å dekke eventuelle tap i foreningens fordringer 

(kr 50 000 i 2018) Pålydende fordringene pr 31 12 2019 utgjør totalt kr 139 737 (kr 164 400 2018) 





MYRDAHLOO SVEEN 
STATSAU10RISERTE REVISORER 

Revisors beretning 2019 

Framfylkingen 

utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 

kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonshandlinger som inneholder en beskrivelse av revisors 

oppgaver og plikter. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 

som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen 

har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets 

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Strømmen, 28. august 2020 

Myrdahl og Sveen AS 

#nL. tf� 
Morten Rugtvedt 

Statsautorisert revisor 



Note REGNSKAP REGNSKAP

2020 2019

INNTEKTER

Driftsinntekter 6 4 222 510  4 276 746  

Sum inntekter 4 222 510  4 276 746  

DRIFTSKOSTNADER

Lønnskostnader 2 2 094 225  2 040 511  

Avskrivninger 8 29 665  11 249  

Andre driftskostnader 2, 7 1 395 971  1 843 058  

Sum driftskostnader 3 519 861  3 894 818  

DRIFTSRESULTAT 702 649  381 929  

FINANSPOSTER

Finansinntekter 3 962  9 491  

Finanskostnader 7 682  671  

Sum finansposter -3 719 8 820  

ÅRSRESULTAT (-UNDERSKUDD) 698 929  390 749  

OVERFØRT TIL/ -FRA EGENKAPITAL 3 698 929  390 749  

FRAMFYLKINGEN LO'S BARNE- OG FAMILIEORGANISASJON

RESULTAT

Framfylkingens regnskap og revisjonsberetning for 2020:



FRAMFYLKINGEN LO'S BARNE- OG FAMILIEORGANISASJON

EIENDELER Note 31.12.2020 31.12.2019

Anleggsmidler

Kontormaskiner 8 90 137  45 786  

Sum anleggsmidler 90 137  45 786  

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 9 123 247  139 737  

Bankinnskudd 4 1 593 625  1 138 615  

Sum omløpsmidler 1 716 873  1 278 352  

SUM EIENDELER 1 807 010  1 324 138  

BALANSE



FRAMFYLKINGEN LO'S BARNE- OG FAMILIEORGANISASJON

EGENKAPITAL OG GJELD Note 31.12.2020 31.12.2019

Egenkapital

Opptjent egenkapital 3 1 356 071  657 142  

Fond 3 -  -  

Sum egenkapital/fond 1 356 071  657 142  

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 117 268  309 517  

Skyldig offentlige avgifter 5 170 630  173 961  

Annen kortsiktig gjeld 163 040  183 518  

Sum kortsiktig gjeld 450 938  666 996  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 807 010  1 324 138  

Oslo, 13. februar 2021

BALANSE

____________________ ____________________ ____________________

Kristin Sæther May-Helen Nilsen   Tonje Tovik
styrets leder nestleder Generalsekretær /daglig leder 

____________________ ____________________ ____________________
Eddie Ingebrigtsen May Tove S. Tollefsen Tormod Asle Jarsve
styremedlem styremedlem styremedlem

____________________ ____________________ ____________________
Tor Engevik Åsta Rohmann Hillevi Sofie Tovik
styremedlem styremedlem styremedlem

___________________ ____________________
Marrie Anne Leijenaar Sebastian Gåsemyr Staalesen
styremedlem styremedlem

* Framfylkingens regnskap for 2020 er signert digitalt, derfor framkommer ikke signaturene som skrevet i dokumentet.



NOTE 1 GENERELL INFORMASJON

NOTE 2 LØNNSKOSTNADER

2020 2019

Lønn, feriepenger, honorar 1 545 990     1 505 045     

Arbeidsgiveravgift 259 733        255 156        

Pensjonskostnader 221 671        200 013        

Andre personalkostnader 66 831          80 297          

Sum lønnskostnader 2 094 225     2 040 511     

Antall årsverk 3,5 3,5

NOTE 3 EGENKAPITAL

Opptjent

egenkapital Fond Sum

Egenkapital 31.12.2019 657 142        - 657 142        

Årets resultat 698 929        - 698 929        

Egenkapital 31.12.2020 1 356 071     - 1 356 071     

NOTE 4 BANKINNSKUDD

FRAMFYLKINGEN LO'S BARNE- OG FAMILIEORGANISASJON

Av foreningens bankinnskudd pr 31.12.2020 på totalt kr 1 593 625 utgjør kr 77 810 bundne 

skattetrekksmidler (kr 57 647 av totalt kr 1 138 615 i 2019).

NOTER

Framfylkingen er ikke underlagt regnskapsloven av 1998, men har valgt å legge sitt regnskap så nær opp til denne som det 

er hensiktsmessig.

Framfylkingen er ikke lovpålagt å ha revisjon av sitt regnskap, men har valgt å la seg revidere av Myrdahl og Sveen 

Statsautoriserte Revisorer AS, blant annet ut fra de krav som stilles for å motta offentlig støtte.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Det er avtalt en ytelsesbasert foretakspensjonsordning som tilfredstiller kravene i lovgivningen 

gjennom Sparebank1, samt en AFP ordning. Pensjonsforpliktelsene blir ikke balanseført. Den 

årlige pensjonskostnaden tilsvarer årets innbetalinger.

Daglig leder har i 2020 mottatt kr 729 209 i lønn og kr 45 981 i annen godtgjørelse.

Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2020.

Honorar til revisor er i 2020 kostnadført med kr 49 644 inkl moms. 



FRAMFYLKINGEN LO'S BARNE- OG FAMILIEORGANISASJON

NOTER

NOTE 5 SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER

2020 2019

Forskuddstrekk 77 788          57 625          

Arbeidsgiveravgift 92 842          116 336        

Sum skyldige offentlige avgifter 170 630        173 961        

NOTE 6 DRIFTSINNTEKTER

2020 2019

Medlemskontigent 111 663        113 362        

Framfylkingens venner 150 000        350 000        

Tilskudd LO 1 950 000     1 950 000     

Tilskudd Framfylkingen Oslo 120 000        320 000        

Kursinntekter 14 000          19 000          

Landsmøte -4 800 79 144          

Salg Av materiell 6 830 1 330             

Moms kompensasjon 366 186        114 301        

BLD, driftstillskudd 1 104 386     860 707        

Leir - - 

Barnekonferansen - - 

Frifondsmidler 374 245        411 024        

LNU - - 

Annen inntekt 30 000          57 878          

Sum driftsinntekter 4 222 510     4 276 745     

NOTE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

2020 2019

Kontor / administrasjon 152 574        185 882        

Porto 4 807             16 878          

Ung med mening 69 861          88 135          

Regnskap / revisjon 152 448        194 097        

Materiell / markedsføring 73 409          31 939          

Møtekostnader 6 366             266 035        

Kontingenter 30 713          31 555          

Momskompensasjon til lag 112 715        113 156        

Kontingent til lag 66 188          79 533          

Frifond til lag 355 500        393 000        

Aktivitetskostnader 8 698             21 568          

Kurs / ledertreff 206 857        36 500          

ABN / IFM -SEI 97 195          153 372        

Barnas Landsmøte 847 - 

Landsmøte - 124 296        

Medl.forsikringer/barneforsikring 28 769          27 920          

Prosjekter 48 010          10 138          

Reisekostnader 10 470          48 616          

Tap på krav 8 282             - 

Justering avsetning for tap -45 000 - 

Diverse 7 264 20 438          

Sum andre driftskostnader 1 395 971     1 843 058     



FRAMFYLKINGEN LO'S BARNE- OG FAMILIEORGANISASJON

NOTER

NOTE 8 DRIFTSMIDLER

Kontormaskiner

Anskaffelseskost 1.1. 83 838          

+ Tilgang 74 016          

- Avgang - 

Anskaffelseskost 31.12. 157 854        

Akk. avskrivninger 1.1. 38 052          

+ Ordinære avskrivninger 29 665          

Akk. avskrivninger 31.12 67 717          

Bokført verdi pr.31.12. 90 137          

Avskrivningsperiode 5 år

Avskrivningsmetode lineær

NOTE 9 KORTSIKTIGE FORDRINGER

Det er gjort en avsetning på kr 5 000 pr 31.12.2020 for å dekke eventuelle tap i foreningens fordringer (kr 50 

000 i 2019). Pålydende fordringene pr 31.12.2020 utgjør totalt kr 123 247 (kr 139 737 i 2019).
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 Assosiert medlem             Medlem av Den norske Revisorforening 

Til Landsmøtet i Framfylkingen 

Uavhengig revisors beretning 2020 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet til Framfylkingen som viser et overskudd på kr 698 929. Årsregnskapet består 
av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det 
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter 
vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet  
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet  
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 



Revisors beretning 2020 
Framfylkingen 

utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av revisors 
oppgaver og plikter.  

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen 
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Strømmen, 9. mars 2021 

Myrdahl og Sveen AS 

Morten Rugtvedt 

Statsautorisert revisor 

(Dokumentet er signert elektronisk og er derfor uten håndskrevet signatur) 



Vedtekter for Framfylkingen 

Vedtatt på det 18.ordinære landsmøte 
På Ringsaker 14.-16. juni 2017 

§ 1 FORMÅL
Organisasjonens formelle navn er
“Framfylkingen - LOs barne- og
familieorganisasjon”. Vi ser det som vår
oppgave å sette nye generasjoner i stand til å
føre videre arbeiderbevegelsens kulturelle og
sosiale tradisjoner.

Framfylkingen er en demokratisk organisasjon 
som bygger på prinsippene i FNs konvensjon om 
barns rettigheter og har ansvar, fellesskap, 
opplevelse og toleranse som grunnlag for 
virksomheten. Framfylkingen vil bidra til 
aktiviteter på barns, ungdoms og familiens 
premisser. Framfylkingen legger vekt på at 
barn, ungdom og voksne har felles arena. 
Framfylkingen legger vekt på at barn og voksne 
har felles aktiviteter. Dette gjør vår organisasjon 
unik.  
Organisasjonen skal engasjere seg i 
barnepolitiske saker og gjennom aktiviteter 
bidra til forståelse av politisk påvirkning og 
samfunnsengasjement. Målet er å sette de 
unge i stand til å ta aktivt del i samfunns- og 
organisasjonslivet. Framfylkingen skal jobbe 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

§ 2 MEDLEMSKAP
Medlem i Framfylkingen kan den bli som godtar
Framfylkingens vedtekter og beslutninger. Lag
kan etableres av dem som godtar
organisasjonens vedtekter og beslutninger.
Lagene er direkte tilsluttet Framfylkingen. For å
opprettholde medlemskapet må kontingent
betales hvert år.

§ 3 MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten fastsettes av
Landsmøtet. Medlemskap i Framfylkingen
koster 50 kroner pr år. Kontingenten fordeles
mellom lag og Framfylkingen sentralt med 75 %
til lag og 25 % til sentralt. Der hvor det
opprettes fylkeslag eller der hvor fylkeslaget er
å anse som ett lag, avgjør det den lokale
fordelingen av kontingenten.

Vedtektsendringsforslag
fra sentralstyret behandlet på 

sentralstyremøtet 17.4.21 

§ 1 FORMÅL
Organisasjonens formelle navn er
“Framfylkingen - LOs barne- og
familieorganisasjon”. Vi ser det som vår
oppgave å sette nye generasjoner i stand til
å føre videre arbeiderbevegelsens kulturelle
og sosiale tradisjoner.

Framfylkingen er en demokratisk 
organisasjon som bygger på prinsippene i 
FNs konvensjon om barns rettigheter og har 
ansvar, fellesskap, opplevelse og toleranse 
som grunnlag for virksomheten. 
Framfylkingen vil bidra til aktiviteter på 
barns, ungdoms og familiens premisser. 
Framfylkingen legger vekt på at barn, 
ungdom og voksne har felles arena med 
tilbud om inkluderende aktiviteter på tvers 
av alder.  

Organisasjonen skal engasjere seg i 
barnepolitiske saker og gjennom aktiviteter 
og demokratiopplæring bidra til forståelse 
av politisk påvirkning og 
samfunnsengasjement. Målet er å sette 
våre medlemmer i stand til å ta aktivt del i 
samfunns- og organisasjonslivet. 
Framfylkingen skal jobbe lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt.  

§ 2 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT
Alle som godtar Framfylkingens vedtekter
og betaler kontingent kan være medlem av
organisasjonen. For å opprettholde
medlemskapet må kontingent betales hvert
år. Medlemskontingenten fastsettes av
Landsmøte. Framlaget får 75% og
Framfylkingen sentralt 25% av
kontingenten.



§ 4 DEN SENTRALE ORGANISASJONEN
Landsmøtet
Organisasjonens øverste myndighet er
Landsmøtet. Landsmøtet innkalles med seks - 6
- måneders varsel. Landsmøtet trer sammen
annen hvert år og vedtar beretning, regnskap,
kontingent, kontingentfordeling, rammeplaner
for aktivitetene og vedtekter. Dessuten velges
organisasjonens ledelse. Denne skal bestå av
leder, nestleder, generalsekretær, sju
medlemmer, og tre vararepresentanter. Disse
velges etter følgende intervaller: Sentralstyret
velges for 4 - fire – år, dog slik at leder og fire
(4) av styremedlemmene velges det ene året,
nestleder og resten av styremedlemmene det
andre året. Generalsekretæren er på valg hvert
4 – fjerde – år. Vervet som generalsekretær kan
innehas i maks 2 perioder (tilsammen 8 år). I
tillegg til de landsmøtevalgte representantene
tiltre én representant for de ansatte.

Lokallag som har sendt inn årsrapport har 
utsendingsrett til landsmøtet. Lokallag med 
inntil 25 medlemmer har rett til 2 delegater og 
videre 1 mer per påbegynt 25 medlemmer. (0-
25 medlemmer: 2 delegater, 26 -50: 3 
delegater, 51 – 75: 4 delegater osv). Ingen lag 
kan ha mer enn 10 delegater på landsmøtet. I 
tillegg møter sentralstyret. Sentralstyrets 
medlemmer har ikke stemmerett i saker som 
gjelder beretning og regnskap. Ekstraordinært 
landsmøte kan avholdes når sentralstyret 
krever det eller når 50 % av lagene krever det. 
Ekstraordinært landsmøte kan kun behandle de 
saker det er innkalt for. Dersom 
generalsekretæren trekker seg i løpet av 
perioden, gis sentralstyret myndighet til å 
konstituere en ny generalsekretær fram til 
neste landsmøte.  

Til landsmøtet kan medlemmer, lag/grupper, 
fylkeslag, barnekonferansen og Framfylkingens 
Venner forslag. Forslagsfristen er tre – 3 – 
måneder før møtet starter.  Saksliste, 
forretningsorden og innkomne forslag med 
innstillinger sendes representantene senest to – 
2 - måneder før møtet.  
På Landsmøtet skal følgende saker behandles:  
1. Beretning

2. Regnskap m/revisormelding

§ 4 DEN SENTRALE ORGANISASJONEN
Landsmøtet
Organisasjonens øverste myndighet er
Landsmøtet. Landsmøtet innkalles med seks
- 6 - måneders varsel. Landsmøtet trer
sammen annen hvert år og vedtar
beretning, regnskap, kontingent,
kontingentfordeling, rammeplaner for
aktivitetene og vedtekter. Dessuten velges
organisasjonens ledelse. Denne skal bestå
av leder, nestleder, generalsekretær, sju
medlemmer, og tre vararepresentanter.
Disse velges etter følgende intervaller:
Sentralstyret velges for 4 - fire – år, dog slik
at leder og fire (4) av styremedlemmene
velges det ene året, nestleder og resten av
styremedlemmene det andre året.
Generalsekretæren er på valg hvert 4 –
fjerde – år. Vervet som generalsekretær kan
innehas i maks 2 perioder (til sammen 8 år).
I tillegg til de landsmøtevalgte
representantene tiltre én representant for
de ansatte.

Lokallag som har sendt inn årsrapport har 
utsendingsrett til landsmøtet. Lokallag med 
inntil 25 medlemmer har rett til 2 delegater 
og videre 1 mer per påbegynt 25 
medlemmer. (0-25 medlemmer: 2 
delegater, 26 -50: 3 delegater, 51 – 75: 4 
delegater osv). Ingen lag kan ha mer enn 10 
delegater på landsmøtet. I tillegg møter 
sentralstyret. Sentralstyrets medlemmer 
har ikke stemmerett i saker som gjelder 
beretning og regnskap. Ekstraordinært 
landsmøte kan avholdes når sentralstyret 
krever det eller når 50 % av lagene krever 
det. Ekstraordinært landsmøte kan kun 
behandle de saker det er innkalt for. 
Dersom generalsekretæren trekker seg i 
løpet av perioden, gis sentralstyret 
myndighet til å konstituere en ny 
generalsekretær fram til neste landsmøte.  

Til landsmøtet kan medlemmer, 
lag/grupper, fylkeslag, barnas landsmøte og 



3. Vedtekter

4. Innkomne forslag

5. Organisasjonspolitisk handlingsplan
(aktivitetsplan)

6. Valg i henhold til denne paragrafs 1. ledd:
a) Leder

b) Nestleder

c) Generalsekretær

d) Sju - 7 – sentralstyremedlemmer

e) Tre varamedlemmer

f) Kontrollkomité m/leder og to medlemmer
Generalsekretæren lønnes på heltid og er
ansvarlig for administrasjonens daglige drift.
Reiseutgifter for lagenes representanter til
landsmøtet dekkes av lagene gjennom
reisefordeling.

§ 5 SENTRALSTYRET
Sentralstyret består av:
a) Leder

b) Nestleder

c) Generalsekretær

d) Sju - 7 - landsmøtevalgte representanter
e) En representant valgt av og blant de ansatte

f) Tre– 3 – varamedlemmer.

Ved valgene skal det tas hensyn til at begge
kjønn og ungdom skal være representert

Sentralstyret har ansvaret for: 
a) at virksomheten drives i samsvar med
vedtektene

b) at etiske retningslinjer for organisasjonen
overholdes

c) at landsmøtets vedtak etterleves

d) at det utarbeides aktivitetsplaner og
årsbudsjett

e) at organisasjonen drives innenfor forsvarlige
økonomiske rammer, herunder:
å fastsette antall stillinger og deres lønns- og
arbeidsvilkår

at medlemmer og ledere gis tilbud om
kvalitetsmessig god lederopplæring

Framfylkingens Venner sende inn forslag. 
Forslagsfristen er tre – 3 – måneder før 
møtet starter.  Saksliste, forretningsorden 
og innkomne forslag med innstillinger 
sendes representantene senest to – 2 - 
måneder før møtet.  
På Landsmøtet skal følgende saker 
behandles:  
1. Beretning

2. Regnskap m/revisormelding

3. Vedtekter

4. Innkomne forslag

5. Organisasjonens handlingsplaner

6. Valg i henhold til denne paragrafs 1. ledd:
a) Leder

b) Nestleder

c) Generalsekretær

d) Sju - 7 – sentralstyremedlemmer

e) Tre varamedlemmer

f) Leder og nestleder for ungdomsutvalget
g) Kontrollkomité m/leder og to
medlemmer
Generalsekretæren lønnes på heltid og er
ansvarlig for administrasjonens daglige
drift. Reiseutgifter for lagenes
representanter til landsmøtet dekkes av
lagene gjennom reisefordeling.

§ 5 SENTRALSTYRET
Sentralstyret består av:
a) Leder

b) Nestleder

c) Generalsekretær

d) Sju - 7 - landsmøtevalgte representanter
e) Leder og nestleder for ungdomsutvalget

f) En representant valgt av og blant de
ansatte

g) Tre– 3 – varamedlemmer.

Ved valgene skal det tas hensyn til kjønn og
geografisk spredning. Ungdom under 26 år
skal være representert utover leder og
nestleder i Ungdomsutvalget.

Sentralstyret har ansvaret for: 



§ 6 KONTROLLKOMITEEN
Kontrollkomiteen skal ha minst ett – 1 – møte
hvert år og skal:
a) Føre tilsyn med at Framfylkingen sin
virksomhet er i samsvar med vedtak.

b) Vurdere beretning i forhold til Landsmøtets
vedtak.

c) Utarbeide innstilling om beretning og
regnskap til Landsmøtet.

d) Avgi en skriftlig rapport til Framfylkingens
landsmøte.

e) Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke
inneha andre verv eller gis andre oppdrag i det
sentrale leddet av organisasjonen (SST,
valgkomite, utvalg m.m.) der det kan sås tvil om
kontrollkomiteens vurderinger.

§ 7 UNGDOMSUTVALG
Ungdomsutvalget består av inntil sju
medlemmer i alderen 13-26 år. Leder og
nestleder skal ha forskjellige kjønn og velges
særskilt i landsmøtet for en periode på to år.
Utvalgets fem ordinære medlemmer utpekes av
sentralstyret. Ungdomsutvalget kan organisere
undergrupper dersom dette er formålstjenlig.

§ 8 FRAMFYLKINGENS VENNER
Framfylkingens Venner består av
sentrale/lokale organisasjoner, institusjoner og
enkeltpersoner som økonomisk og moralsk vil
støtte organisasjonen. Framfylkingens Venner
møter med en -1- representant på landsmøtet.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer kan bare foretas av
landsmøtet og vedtas med alminnelig flertall.
Ved tvistespørsmål i landsmøteperioden er
sentralstyret det besluttende organ.

a) at virksomheten drives i samsvar med
vedtektene

b) at etiske retningslinjer for organisasjonen
overholdes

c) at landsmøtets vedtak etterleves

d) at det utarbeides aktivitetsplaner og
årsbudsjett

e) at organisasjonen drives innenfor
forsvarlige økonomiske rammer, herunder:
å fastsette antall stillinger og deres lønns- 
og arbeidsvilkår

at medlemmer og ledere gis tilbud om
kvalitetsmessig god lederopplæring

§ 6 KONTROLLKOMITEEN
Kontrollkomiteen skal ha minst ett – 1 –
møte hvert år og skal:
a) Føre tilsyn med at Framfylkingen sin
virksomhet er i samsvar med vedtak.

b) Vurdere beretning i forhold til
Landsmøtets vedtak.

c) Utarbeide innstilling om beretning og
regnskap til Landsmøtet.

d) Avgi en skriftlig rapport til
Framfylkingens landsmøte.

e) Medlemmer av kontrollkomiteen kan
ikke inneha andre verv eller gis andre
oppdrag i det sentrale leddet av
organisasjonen (SST, valgkomite, utvalg
m.m.) der det kan sås tvil om
kontrollkomiteens vurderinger.

§ 7 UNGDOMSUTVALG
Ungdomsutvalget består av inntil sju
medlemmer i alderen 13-26 år. Leder og
nestleder skal ha forskjellige kjønn og
velges særskilt i landsmøtet for en periode
på to år. Utvalgets fem ordinære
medlemmer utpekes av sentralstyret.
Ungdomsutvalget kan organisere
undergrupper dersom dette er
formålstjenlig.

§ 8 FRAMFYLKINGENS VENNER



§ 10 LOKALLAG
Framfylkingens lokallag bærer stedsnavnet med
tillegg framlag. Eks. Toten framlag, Oteren
framlag. Hvert lag som blir etablert er et
selvstendig lag med eget organisasjonsnummer.
Start av nye lag skal skje i samråd med
administrasjonen og sentralstyret. Nye lag
registreres etter sitt første møte. For å bli tatt
opp som eget lag må minst fem av
medlemmene ha betalt kontingent for
inneværende år.
Laget skal forholde seg til organisasjonens
vedtekter og øvrige vedtak som fattes i
Framfylkingens vedtaksføre organer. Lagene
arrangerer årsmøte innen utgangen av februar
hvert år. Årsmøtet innkalles med 14 dagers
varsel. Alle medlemmene har rett til å møte på
årsmøtet. Her velges lagets styre som skal bestå
av minst tre - 3- representanter. Årsmøtet skal
behandle:
Beretning
Regnskap m/ revisormelding
Aktivitetsplan
Valg av styre og kontaktperson for Rett Fram
Valg av representant/er til Landsmøtet
Kopi av protokoller, årsregnskap og beretninger
sendes Framfylkingen sentralt sammen med
årsrapport. Dersom et framlag ikke
gjennomfører årsmøte innen fristen satt i
vedtektene, går styret automatisk over til å bli
et interimsstyre med eneste formål å
gjennomføre et snarlig årsmøte. Dersom et slikt
årsmøte ikke gjennomføres innen to måneder,
kan fylkeslederen eller generalsekretæren
innkalle til og gjennomføre årsmøtet i laget.

Aktivitetsavgifter  
I alle framlag kan det, i tillegg til kontingenten, 
ilegges aktivitetsavgifter. Dette gjøres enten 
generelt eller spesielt til beskrevne aktiviteter. 

Nedleggelse av lag  
Før laget legges ned skal organisasjonens 
administrasjon kontaktes. Alle eiendeler etter 
laget som legges ned tilfaller organisasjonen, 
som forplikter seg til å bruke 
midlene/eiendelene til reetablering eller start 
av nye lag – fortrinnsvis i det distriktet midlene 
kommer fra.  

Framfylkingens Venner består av 
sentrale/lokale organisasjoner, institusjoner 
og enkeltpersoner som økonomisk og 
moralsk vil støtte organisasjonen. 
Framfylkingens Venner møter med en -1- 
representant på landsmøtet.  

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer kan bare foretas av
landsmøtet og vedtas med alminnelig
flertall. Ved tvistespørsmål i
landsmøteperioden er sentralstyret det
besluttende organ.

§ 10 LOKALLAG
Hva er et lokallag:
Et lokallag i Framfylkingen heter framlag og
kan stiftes hvor som helst i Norge og er en
selvstendig enhet innunder den nasjonale
hovedorganisasjonen Framfylkingen.
Framfylkingens lokallag bærer stedsnavnet
med tillegg framlag. Eks. Toten framlag,
Oteren framlag.
Hvert lag som blir etablert er et selvstendig
lag med eget organisasjonsnummer. Start
av nye lag skal skje i samråd med
administrasjonen og sentralstyret. Nye lag
registreres etter sitt første møte.
For å bli tatt opp som eget lag må minst
fem av medlemmene ha betalt kontingent
for inneværende år.
Laget skal forholde seg til organisasjonens
vedtekter og øvrige vedtak som fattes i
Framfylkingens vedtaksføre organer.
Et framlag skal ha aktiviteter for hele
familien i tråd med Framfylkingens
formålsparagraf.
Framlagets styre:
Styret som skal bestå av minst tre - 3-
representanter. Styret må ha minst to
tellende medlemmer (under 26 år) dersom
styret består av flere enn tre
representanter.
Styrets plikter:
· Styret har ansvar for framlagets drift og
økonomi, aktiviteter og medlemsregister.



Dersom hovedorganisasjonen ikke har mottatt 
rapport fra et lag på to år, anses laget som 
nedlagt. Dersom betydelige midler ikke kan 
gjøres rede for, eller er brukt uten vedtak, skal 
sentralstyret iverksette de nødvendige tiltak.  

§ 11 FYLKESLAG
Dersom lagene ønsker det, kan det etableres et
fylkeslag som tilrettelegger og samordner
aktivitetene for framlagene i fylket. Fylkeslaget
bruker navnet Framfylkingen i <fylkets navn> -
LOs barne- og familieorganisasjon. Fylkeslagets
oppgave er å tilrettelegge og samordne felles
aktiviteter for framlagene i fylket. Mottar
fylkeslaget midler det er søkt om skal disse
komme lag og medlemmer i fylket til gode. Det
kan også etableres regionstyre for flere fylker.
Fylkeslagene arrangerer årsmøte innen
utgangen av mars hvert år. Årsmøtet innkalles
med en måneds varsel. Alle Framfylkingens
medlemmer i fylket har rett til å møte på
årsmøtet med stemmerett. Fylkeslagets
årsmøte velger leder, kasserer og sekretær, i
tillegg til øvrige styremedlemmer. Alle lag bør
være representert i fylkesstyret. Styret skal
bestå av minst tre – 3 – representanter.
Årsmøtet skal behandle:
Beretning
Regnskap m/ revisorsmelding
Valg av styre og kontaktperson for Rett Fram
Aktivitetsplan for eventuelle fellesaktiviteter for
lagene
Kopi av protokoller og beretninger sendes
Framfylkingen
Dersom fylkeslaget ikke gjennomfører årsmøte
innen fristen satt i vedtektene, går styret
automatisk over til å bli et interimsstyre med
eneste formål å gjennomføre et snarlig
årsmøte. Dersom et slikt årsmøte ikke
gjennomføres innen to måneder kan
generalsekretæren innkalle til og gjennomføre
årsmøte i fylkeslaget.

For å regnes som et tellende framlag må 
laget levere årsrapport innen gjeldende 
frist. 
· Styret sørger for at vedtatt aktivitetsplan
gjennomføres.
Framlagets årsmøte:
Lagene arrangerer årsmøte innen utgangen
av februar hvert år. Årsmøtet innkalles med
14 dagers varsel. Alle medlemmene har rett
til å møte på årsmøtet. Her velges lagets
styre.
Årsmøtet skal behandle:
Beretning
Regnskap m/ revisormelding
Aktivitetsplan
Valg av styre
Valg av representant/er til Landsmøtet
Valg av kontaktperson for
ungdomsutvalget.

Etter avholdt årsmøte sender styret inn kopi 
av protokoller, årsregnskap og beretninger 
til Framfylkingens administrasjon. 

Dersom et framlag ikke gjennomfører 
årsmøte innen fristen satt i vedtektene, går 
styret automatisk over til å bli et 
interimsstyre med eneste formål å 
gjennomføre et snarlig årsmøte. 
Dersom et slikt årsmøte ikke gjennomføres 
innen to måneder, kan generalsekretæren 
eller eventuelt fylkesleder innkalle til og 
gjennomføre årsmøtet i laget. 
Aktivitetsavgifter 
I alle framlag kan det, i tillegg til 
kontingenten, ilegges aktivitetsavgifter. 
Dette gjøres enten generelt eller spesielt til 
beskrevne aktiviteter. 
Nedleggelse av framlag 
Før laget legges ned skal organisasjonens 
administrasjon kontaktes. Alle eiendeler 
etter laget som legges ned tilfaller 
organisasjonen, som forplikter seg til å 
bruke midlene/eiendelene til reetablering 
eller start av nye lag – fortrinnsvis i det 
distriktet midlene kommer fra. 



§ 12 ÆRESMEDLEMSKAP
Framlag har rett til å foreslå at
enkeltmedlemmer som har gjort en stor innsats
for Framfylkingen gjennom mange år skal
tildeles æresmedlemskap. Sentralstyret fatter
endelig vedtak. Sentralstyret kan også på eget
initiativ innvilge enkeltmedlemmer
æresmedlemskap.

§ 13 HEDERSBEVISNING
Sentralstyret kan på eget initiativ utdele
Framfylkingens hedersbevisning.
Framfylkingens hedersbevisning kan tildeles
personer, organisasjoner, kommuner etc. som
har gjort en stor innsats for Framfylkingen eller
har utmerket seg på områder av viktighet for
Framfylkingen.

§ 14 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON.
Sentralstyret og framlag har rett til å foreslå at
enkeltmedlem som bryter med Framfylkingens
vedtekter blir suspendert eller ekskludert.
Sentralstyret fatter endelig vedtak. Den som
foreslås suspendert og/eller ekskludert har rett
til å bli hørt før vedtak fattes. Suspenderte
medlemmer utestenges for den perioden som
blir bestemt i det enkelte tilfelle.

§ 15 OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN
Oppløsning av Framfylkingen må for å være

gyldig vedtas med 2/3 flertall på to
påfølgende ordinære landsmøter. Forslag om
dette må være sendt inn til Sentralstyret
innen samme frist som andre forslag som skal
opp til behandling.
Ved oppløsning av Framfylkingen bestemmer
det avsluttende, oppløsende møtet med 2/3
flertall hvordan de eksisterende midlene skal
anvendes.

Dersom hovedorganisasjonen ikke har 
mottatt rapport fra et lag på to år, anses 
laget som nedlagt. Dersom betydelige 
midler ikke kan gjøres rede for, eller er brukt 
uten vedtak, skal sentralstyret iverksette de 
nødvendige tiltak. 

§ 11 FYLKESLAG
Dersom lagene ønsker det, kan det
etableres et fylkeslag som tilrettelegger og
samordner aktivitetene for framlagene i
fylket. Fylkeslaget bruker navnet
Framfylkingen i <fylkets navn> - LOs barne- 
og familieorganisasjon. Fylkeslagets
oppgave er å tilrettelegge og samordne
felles aktiviteter for framlagene i fylket.
Mottar fylkeslaget midler det er søkt om
skal disse komme lag og medlemmer i fylket
til gode. Det kan også etableres regionstyre
for flere fylker. Fylkeslagene arrangerer
årsmøte innen utgangen av mars hvert år.
Årsmøtet innkalles med en måneds varsel.
Alle Framfylkingens medlemmer i fylket har
rett til å møte på årsmøtet med
stemmerett. Fylkeslagets årsmøte velger
leder, kasserer og sekretær, i tillegg til
øvrige styremedlemmer. Alle lag bør være
representert i fylkesstyret. Styret skal bestå
av minst tre – 3 – representanter. Årsmøtet
skal behandle:
Beretning
Regnskap m/ revisorsmelding
Valg av styre og kontaktperson for Rett
Fram
Aktivitetsplan for eventuelle
fellesaktiviteter for lagene
Kopi av protokoller og beretninger sendes
Framfylkingen
Dersom fylkeslaget ikke gjennomfører
årsmøte innen fristen satt i vedtektene, går
styret automatisk over til å bli et
interimsstyre med eneste formål å
gjennomføre et snarlig årsmøte. Dersom et
slikt årsmøte ikke gjennomføres innen to
måneder kan generalsekretæren innkalle til
og gjennomføre årsmøte i fylkeslaget.



To paragrafer Æresmedlemskap og 
Hederbevisning fjernes 

§ 12 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON.
Sentralstyret og framlag har rett til å foreslå
at enkeltmedlem som bryter med
Framfylkingens vedtekter blir suspendert
eller ekskludert. Sentralstyret fatter endelig
vedtak. Den som foreslås suspendert
og/eller ekskludert har rett til å bli hørt før
vedtak fattes. Suspenderte medlemmer
utestenges for den perioden som blir
bestemt i det enkelte tilfelle.

§ 13 OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN
Oppløsning av Framfylkingen må for å være
gyldig vedtas med 2/3 flertall på to
påfølgende ordinære landsmøter. Forslag
om dette må være sendt inn til
Sentralstyret innen samme frist som andre
forslag som skal opp til behandling.
Ved oppløsning av Framfylkingen
bestemmer det avsluttende, oppløsende
møtet med 2/3 flertall hvordan de
eksisterende midlene skal anvendes.



Forslag til vedtektsendringer: 
a) Forslag fra organisasjonsutvalget: Retningslinjer til vedtektene.

Det utarbeides retningslinjer til vedtektene. Landsmøtet gir Sentralstyret 
fullmakt til å utarbeide retningslinjene for vedtektene i landsmøteperioden.

Sentralstyrets innstilling: Forslaget støttes 

b) Forslag fra Trondheim framlag om Ny paragraf i vedtektene

Ny § 14 Utmelding 
Utmelding skal være skriftlig og det skal framgå fullt navn på den eller de som skal 
meldes ut. 

Begrunnelse: 
Det er viktig både for medlemmene og Framfylkingen at utmelding kan dokumenteres 
skriftlig. Da en person kan administrere ett eller flere medlemskap (eks. på vegne av 
barna) må det komme fram av utmeldingen hvilke(t) medlemskap som skal avsluttes. 

Sentralstyrets innstilling: Vi støtter intensjonen og det tas med videre i arbeidet med 
retningslinjene til Framfylkingen og ikke i vedtektene. 

c) Forslag fra Framfylkingen i Oslo- se eget dokument i vedlegg

«De fire forslaga er samla i et dokument, men fremmes som fire separate forslag.

Forslag 1 gjelder nye vedtekter 
Forslag 2 gjelder instruks for kontrollkomiteen 
Forslag 3 gjelder instruks for valgkomiteen 
Forslag 4 gjelder forslag om ny kontingentsats for medlemskap 

Et eget utvalg ble nedsatt av fylkesstyret høsten 2020 for å lage et utkast til nye 
vedtekter, og gruppa har arbeidet med vedtektene i et halvt år. 
Forslaga som sendes inn er vedtatt i fylkesårsmøtet og har med endringsforslag fra 
framlaga i Oslo, og framlaga i Oslo stiller seg bak forslaga.» 

Sentralstyrets innstilling: 
Innstilling for dokumentet som helhet:  
Forslag 2 og 3 behandles under innkomne forslag. 

Sentralstyret anerkjenner at det er gjort et grundig arbeid og at det er gode intensjoner 
som ligger i arbeidet med å foreslå nytt innhold til vedtektene. 
Sentralstyret har gjennomgått alle de foreslåtte endringene, og organisasjonsutvalget 
har ivaretatt flere av disse momentene i sitt forslag.  De resterende endringsforslagene 
fra Framfylkingen i Oslos forslag tas med i arbeidet videre i landsmøteperioden 
2021-2023.   
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Forslag c) 1 Forslag fra Framfylkingen i Oslo 

Sentralstyrets innstilling:  
rganisasjonsutvalgets gjennomgang av forslag til nye vedtekter fra Framfylkingen i Oslo 
ed begrunnelser.

Sentralstyret har behandlet alle vedtektsendringsforslagene i møte 17.4.21 
og støtter organisasjonsutvalgets forslag til innstillinger som er oppført 
under hver paragraf/endring som følger.  
Innledning
rganisasjonsutvalgets kommentar:
nledningen har vi ikke tatt stilling til fordi vi ser det som bakgrunnsinformasjon for

vorfor forslaget til nye vedtekter kommer fra Framfylkingen i Oslo og en oppsummering
v arbeidsprosessen.

1 NAVN
rganisasjonsutvalgets forslag til innstilling:
entralstyret støtter ikke dette. Vi støtter organisasjonsutvalget sitt nye forslag til §1
ormål

2 FORMÅL
rganisasjonsutvalgets forslag til innstilling: 

orslaget avises. Sentralstyret støtter organisasjonsutvalget sitt nye forslag til §1 Formål 

3 MEDLEMSKAP
nnarbeide det med verv med 12 års alder? Vil vi aldersbestemme dette da vi kan få yngre

edlemmer som vil og kan?

rganisasjonsutvalgets forslag til innstilling:
ntensjonene støttes om å få yngre med i styrer og oversendes Sentralstyret
esten av §´en støttes ikke da vi støtter organisasjonsutvalget sitt nye forslag til § 2 MEDLEMSKAP 
G KONTINGENT

4 MEDLEMSKONTINGENT
rganisasjonsutvalgets forslag til innstilling:
i støtter organisasjonsutvalget sitt nye forslag til § 2 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT

5 ORGANISERING (ny)
ette mener vi ikke har noe i vedtekten å gjøre, men det er fint å kunne vise til
rganiseringen, og at det burde få plass i et av styringsdokumentene våre. Forslaget om å
ge en ny paragraf støttes ikke.
rganisasjonsutvalgets forslag til innstilling:
orslaget om ny paragraf avvises, men oversendes sentralstyret for å inkluderes i andre
tyringsdokumenter.

6 LANDSMØTE
i mener at «makten» fortsatt skal ligge hos lokallagene. Fylkesstyrene skal ikke gis fullmakt til å
ære leddet etter Sentralstyret.



Organisasjonsutvalgets forslag til innstilling: 
Siste setning;  
… «Reiseutgiftene fra lagenes representanter til landsmøtet dekkes av framfylkingen 
sentralt».…tas ut av vedtektforslaget og videresendes sentralstyret til behandling før LM.

Sentralstyret støtter organisasjonsutvalget sitt nye forslag til 
§ DEN SENTRALE ORGANISASJONEN

§7 SENTRALSTYRET
Forslaget tar bort de ansattes representant i Sentralstyret, noe vi ikke kan se er fordelaktig for
organisasjonen og følger ikke overenskomsten mellom HK og AAF.
Arbeidsutvalget (AU) burde få plass i et av våre styringsdokumenter, vi er usikre på om det skal
inn i vedtektene.
Organisasjonsutvalgets forslag til innstilling:
Støtter punktet om AU og oversendes sentralstyret. Ellers støtter vi organisasjonsutvalget forslag
til ny § SENTRALSTYRET
Forslag fra Organisasjonsutvalget
Nytt punkt G; Leder og nestleder i ungdomsutvalget stiller som fullverdige medlemmer av
Sentralstyret. (dette er lagt inn i vårt forslag til vedtekter)

§8 GENERALSEKRETÆR
Organisasjonsutvalgets forslag til innstilling:
Støtter ikke en ny § om Generalsekretær. Avvises.

§9 KONTROLLKOMITEEN
Organisasjonsutvalgets forslag til innstilling:
Sentralstyret støtter organisasjonsutvalget sitt nye forslag til § KONTROLLKOMITEEN

§10 UNGDOMSUTVALGET
Her har det ikke blitt foreslått noen endringer

OPPRINNELIG § 8 FRAMFYLKINGENS VENNER 
Forslaget fra Framfylkingen i Oslo å fjerne hele paragrafen.
Organisasjonsutvalgets forslag til innstilling: Paragrafen beholdes slik den står i dag. 

§11 FYLKESLAG
Organisasjonsutvalgets forslag til innstilling: Vi støtter organisasjonsutvalget sitt nye
forslag

§12 FRAMLAG
Organisasjonsutvalgets forslag til innstilling: Vi støtter organisasjonsutvalget sitt nye
forslag

OPPRINNELIG § 12 ÆRESMEDLEMSKAP 
Foreslått fra Oslo å stryke hele §´en 
Organisasjonsutvalgets forslag til innstilling: 

Forslaget støttes 



OPPRINNELIG § 13 HEDERSBEVISNING 
Foreslått fra Oslo å stryke hele §´en 
Organisasjonsutvalgets forslag til innstilling: 
Forslaget støttes 

§ 13 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON
Organisasjonsutvalgets forslag til innstilling:
Paragrafen beholdes som den er i dag

§ 14 VEDTEKTSENDRINGER
Organisasjonsutvalgets forslag til innstilling:
Paragrafen beholdes som den er i dag

§ 15 OPPLØSNING
Organisasjonsutvalgets forslag til innstilling:
Paragrafen beholdes som den er i dag
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Innledning 

Målet med denne planen er at framlagene enklere skal hente inn den kunnskapen de trenger for å 

drifte aktiviteter og sikre at framlaget har trygge og gode rutiner og metoder. Planen er 

retningsgivende for alle nivåer i organisasjonen og skal gi noen svar. 

Det har vært et behov for å samle kunnskap rundt organisasjonskulturen, aktuelle tema og det 

holdningsskapende arbeidet i Framfylkingen.  

Framfylkingen blir oppfattet og omtalt ulikt, alt ettersom hvilket framlag du kommer fra, og hvilken 

oppfatning det enkelte medlem har.  

Det gir trygghet og styrke om vi har enighet rundt det grunnleggende, som hva vi står for og hvordan 

vi handler, og derfor er det lurt å jobbe for å få en felles oppfatning av vårt formål, drift og historie. 

Når vi har felles forståelse av mål og verdier og samarbeider for å oppnå dem - vil Framfylkingen bli 

den organisasjonen vi ønsker å være. 

Vi ønsker oss mange flere medlemmer og vi ønsker at Framfylkingen er en organisasjon som er trygg, 

inkluderende og åpen for alle. Hva innebærer dette for framlagene og hvordan oppnår vi det? 

I en barne og familieorganisasjon kan vi ikke begrense aktivitetene til vår egen familie. Alle barn er 

våre barn; sier vi. Hvordan kan vi vise det i praksis? 

Framfylkingen er bygget på verdier om solidaritet. Vi vet at det er mange familier som ikke har tilbud 

de kan delta i og at økonomien ikke strekker til for å gi barna fritidstilbud. De trenger vårt felleskap.  

Framfylkingens organisatoriske og etiske retningslinjer skal være framtidsrettet, ansvarlig og skal 

kontinuerlig jobbes med i alle Framfylkingens organer, det vil si alle grupper, lokallag, fylkeslag, 

utvalg, komiteer og styrer.  

Slik vil vi sikre at aktivitetene i framlag, fylkesvis og på landsomfattende arrangement blir slik vårt 

formål beskriver. I planen finner dere også henvisninger til noen dokumenter og retningslinjer som 

ligger digitalt. 

Lykke til i det viktige arbeidet dere gjør i framlagene i Framfylkingen. 

Oslo 01.06.21 

Leder Generalsekretær 

Planen er laget på initiativ fra sentralstyret og utarbeidet av Framfylkingens generalsekretær og 
organisasjonsutvalg.  
Planen ble vedtatt første gang på Framfylkingen 19. landsmøte på Ringsaker, 15.6.2019 og skal rulleres på hvert 
landsmøte. 



Sammen  i  Frammen 

En trygg, inkluderende og åpen organisasjon 
For å sikre at Framfylkingen har en god organisasjonskultur og felles plattform med en felles 

forståelse om hva en trygg, åpen og inkluderende demokratisk organisasjon er, må man jobbe med 

temaene på alle nivåer. Innholdet i denne planen skal anses som retningsgivende, gi nødvendig 

kunnskap og være et arbeidsverktøy for framlagene spesielt, men også for alle styrer, utvalg 

komiteer og medlemmer. 

Alle skal føle seg inkludert og trygg. 

Det er viktig å oppleve trygghet i aktivitet og i samvær med 

andre i Framfylkingen. Voksne og barn skal ta ansvar for 

hverandre, være omsorgsfulle og inkludere alle i aktivitetene. 

I Framfylkingens aktiviteter skal ingen være engstelig for å bli 

mobbet, trakassert, ekskludert eller bli forskjellsbehandlet.  

Det skal være rom for å si sin mening og mulighet for uenighet 

i sak. Samtidig må man møte hverandre med respekt og 

raushet og lytte til andres synpunkter. Voksne ledere må være 

spesielt oppmerksom på å være en god rollemodell.  

I de tilfellene det oppstår konflikter, kan en dårlig 

organisasjonskultur utvikle seg og bidra til at Framfylkingen 

ikke er den organisasjonen vi ønsker at den skal være. Dette 

kan føre til at medlemmer opplever utrygghet, utenforskap 

eller melder seg ut.   

Framfylkingen ønsker at folk og nærmiljø har en positiv 

innstilling til organisasjonen. I aktiviteter med barn, unge og 

familier kan bruk av alkohol og andre rusmidler skape 

usikkerhet og utrygghet. Det tjener ikke vårt formål, og derfor 

er Framfylkingen en alkohol og rusfri organisasjon. 

Organisasjonskultur 
Organisasjonskultur er 

holdninger, erfaringer, 

oppfatninger, verdier og 

praksis som er utviklet i 

organisasjonen over tid.  

Organisasjonskulturen er 

det usagte, det man tar for 

gitt – og med andre ord 

måten man gjør ting på i 

organisasjonen.  

Framfylkingen skal ha en 

organisasjonskultur som 

gjenspeiler våre holdninger 

og verdier. 



Etikk –hva er det?

En etisk handlingsplan er verktøyet organisasjonen skal bruke og etter beste evne i felleskap 

etterleve. Den etiske handlingsplanen er et slags moralkompass som viser vei til det Framfylkingen 

mener er rette handlinger i vår virksomhet. Det krever at vi har en felles forståelse av hva som er 

«rett og galt» Handlingsplanen skal sikre oss en 

trygg åpen og inkluderende organisasjon. 

Etisk vilje(samvittighet). Vi snakker ofte om at vi har 

dårlig samvittighet for noe. Det betyr at vi vet at vi 

har gjort noe som ikke var slik vi ønsker det eller 

som andre forventet. Du kan ha ment det du sa eller 

gjorde som positivt eller som konstruktiv kritikk, 

men opplever i etterkant at noen ble såret, skuffet 

eller sint. I etterkant kan man forstå at den andre 

parten opplevde det som ugreit, og får dårlig 

samvittighet og angrer. 

Å følge retningslinjene vi har blitt enige om vil gjøre 

det enklere å vite hva som er rett og unngå det som 

er galt.  De forventninger vi har til hverandre vil 

være lettere å avklare og man unngår å gjøre ting 

som sårer eller ødelegger for andre. Målet er at vi 

skal ha det trygt og gøy og få utført de oppgavene vi 

har i felleskap, uten å være redd for å gjøre feil når vi er sammen i organisasjonen. 

Etiske retningslinjer for Framfylkingen 
Ideologi: 

Framfylkingen er en ideologisk organisasjon. Dette stiller krav til medlemmene og spesielt til ledere 

(alle voksne) internt om å akseptere og etterleve formålet vårt og våre etiske retningslinjer.  I tillegg 

stilles det definerte og udefinerte krav til oss fra de menneskene som betrakter Framfylkingen og vår 

aktivitet fra utsiden. 

Åpenhet:  

Framfylkingen og framlagene er en åpen organisasjon som inviterer alle medlemmer til å se inn i 

virksomheten, regnskap og protokoller. Dette fordi åpenhet er grunnlaget for en demokratisk 

utvikling. 

Å åpent dele erfaringer og bilder fra virksomheten har noen begrensninger med hensyn til 

personvern. Det er spesielt viktig å ha avklart hvilke regler som gjelder i sosiale medier og lære seg 

digital dømmekraft. 

En åpen organisasjon krever at alle tar ansvar for å inkludere alle.  Mobbing kan ha årsak i opplevelse 

av å være utestengt og kan føre til mobbing av andre. Framfylkingens medlemmer må aktivt 

motarbeide utenforskap.   

Etikk er læren om moral; det samme 

som moralfilosofi. Etikkens formål er å 

studere hvordan man bør handle, og å 

forstå begrepene vi bruker når vi 

evaluerer handlinger, personer som 

handler og utfall av handlinger.  

Sentrale begreper om handling som 

etikken anvender og studerer, er 

«riktig» og «galt», «tillatelig» og 

«utillatelig», «god» og «dårlig».  

(Kilde: Store norske leksikon på nettet) 



Lojalitet:  

Medlemmets lojalitet til organisasjonen og dens beslutninger er viktig for organisasjonens utvikling. 

Vi har åpne diskusjoner før vedtak, men står bak de vedtak som fattes i organisasjonens organer. 

Framfylkingens ledere og medlemmer stiller opp for hverandre, bryr seg om hverandre og løser 

problemer sammen.  

Troverdighet:  

For å utvikle en god organisasjon må alle ledd i organisasjonen ha troverdighet. Vi må ikke bevisst gi 

uriktig eller holde tilbake informasjon. Unntak er informasjon som er belagt med taushetsplikt. Det 

stilles krav til at alle som skal inneha lederoppgaver i Framfylkingen skal være trygge ledere. 

Medlemmer og ledere på alle plan må være bevisst på sine roller. Ingen skal utnytte sin posisjon for å 

oppnå personlige fordeler.  

Alle har krav på å føle seg trygge i all aktivitet. Eldre skal være et forbilde for de yngre. Derfor må de 

være seg bevisst sin væremåte og rolle. Foreldre lar sine barn delta i vår aktivitet og dette stiller krav 

til Framfylkingens ledere. Alle voksne som deltar i aktivitet sammen med barn må regne seg som 

ledere. Voksne som er sammen med barn og ungdom i våre aktiviteter skal ikke utøve vold, utnytte 

andre eller begå seksuelt overgrep. 

Framfylkingen er en rus og alkoholfri organisasjon. Framfylkingen vil aldri oppfordre til bruk eller 

servering av alkohol.  Dette gjelder også utenlandsreiser til våre søsterorganisasjoners arrangement, 

selv om det er andre regler og kultur for bruk av alkohol på reisemålet. 

Økonomi:  

Åpenhet og demokratiske beslutninger må ligge til grunn for våre økonomiske handlinger. Framlagets 

økonomi må forvaltes slik at den fremmer aktivitet for barn og unge. Framlagets penger er til 

felleskapet og ikke til personlig vinning. 

Framfylkingen skal jobbe for at barn og unge, direkte eller indirekte, ikke skal utsettes for press fra 

medier til å kjøpe ting pga. press om status eller utseende og/eller delta i spill som koster penger eller 

lignende.  

Framfylkingen skal så godt det er mulig tilby aktiviteter alle kan ha råd til og/eller sørge for at man i 

felleskap kan få det.  

Et feiltrinn:  

Å være raus og ha omsorg for hverandre gjelder også når det gjøres feil. Alle kan gjøre feil og av feil 

kan vi lære. De fleste ganger vil det være best for alle at man rydder opp og finner gode løsninger i 

felleskap. 

Trygge barn er glade barn 



Framfylkingen skal være barn og unges talerør! 
Demokrati i praksis 

Framfylkingen tar barn og unges meninger på alvor og er en arena for opplæring i demokrati og aktiv 

deltakelse i samfunnslivet.  

Framfylkingens aktiviteter er tilrettelagt av, for og med barn og unge. Medbestemmelse og 

demokrati er en viktig del av organisasjonens virksomhet. Gjennom organisasjonens aktivitet skal 

medlemmene få praktiske erfaringer i demokratiske spilleregler.  

Alle medlemmer har stemmerett og Framfylkingen skal gi alle mulighet til å delta i alle organer. 
Gjennom aktiv deltakelse i beslutningsprosesser blir barn og unge med på å forme organisasjonen og 
samfunnet.  

Strukturer, arenaer og metoder vi har og bruker i demokratiopplæringen: 

• Landsmøte - organisasjonens høyeste organ.

• Barnas Landsmøte – en møtearena for barn og demokrati og som rapporterer direkte

til LM. Representantene sendes fra lokallag.

• Sentralstyret er valgt av landsmøtet til å ivareta organisasjonen mellom

landsmøtene.

• Utvalgsstruktur- sentralstyrets arbeidsverktøy som utvikler organisasjonen og

ivaretar mål og tiltak. Utvalgene består av sentralstyremedlemmer og andre aktive

medlemmer.

• Framlaget- lokal plass for opplæring i demokrati gjennom aktivitet. Framlaget er for

mange barn den første arenaen hvor barn oppfordres til å bestemme på demokratisk

vis.

• Barnekonferanser - Temamøter hvor barns meninger tas på alvor og hvor de kan ta

standpunkt for å endre verden!

• Demokratiskole - Nordisk samarbeid for ungdommer gjennom ABN

(Arbetarrørelsens barnorganisasjoner i Norden) med opplæring i demokrati. En viktig

møteplass for samarbeid og felleskap.

Ta barn på alvor! 



Åpen og solidarisk organisasjon 
Våre handlingspunkter: 

• Med åpen mener vi at alle er velkomne som medlem hos oss om de kan si seg enig i,

og etterfølge retningslinjer og formålet med organisasjonens arbeid.

• Trygge barn er glade barn. Dessverre er det mange barn som ikke opplever at
hverdagen er god. Å bli mobbet eller holdt utenfor skaper utrygghet og bidrar til
utenforskap. Det skal være godt å være barn. Alle har rett til å oppleve tilhørighet og
kjenne seg inkludert.

• Framfylkingen skal være en plass der barn og unge får delta, oppleve å bli hørt og er
velkommen. Vi vil bidra til at man kan lære om demokratiske
prosesser/påvirkningsorganer, på den måten blir de rustet til senere å møte og bidra
til samfunnet som trygge og gode voksne.

• I Norge har fattigdommen økt, og flere familier isolerer seg. At barn vokser opp i
fattigdom strider mot vår rettferdighetssans og får uheldige konsekvenser for
samfunnet. Framfylkingen vil samarbeide tett med andre for å styrke kampen mot
fattigdom i barnefamilier. Lokalt kan framlaget bety mye for mange i dette arbeidet.

• I dagens verdensbilde er det viktig at Framfylkingen også sier ifra om krenkelser av
barns rettigheter når det gjelder barn på flukt i flyktningeleirer, og barn i krigssoner
som i Jemen og Palestina, Norges anliggender med salg av våpen og å ratifisere FNs
atomvåpenforbud. Vårt engasjement gjennom Barnas 1.mai appell, innlegg i aviser
og tema på møter skal gir våre medlemmer utvidet syn og løsninger på hvordan de
kan påvirke beslutninger som tas.

• Framfylkingen vil arbeide for at alle barn får gode oppvekstsvilkår og like muligheter
til en god oppvekst både globalt og nasjonalt. Framfylkingen skal jobbe aktivt mot
barnearbeid. Et av de viktigste virkemidlene i kampen mot barnearbeid er å satse på
skolegang og at skolen skal være gratis for alle i hele verden. Solidaritet med alle
verdens barn og unge er en viktig del av Framfylkingens virke

Barn først! 



Det er barna som skal arve jorden- en mangfoldig jord. 
Framfylkingen vil ta vare på naturen og dens mangfold. 
Framfylkingen har tradisjon både for å bruke naturen i vår virksomhet og å løfte fram saker som 
angår barn og det barn er opptatt av. Framfylkingens medlemmer har tidligere bestemt at miljøsaken 
er en av de viktigste sakene vi skal jobbe med. 
Formidling av kunnskap om miljø og naturarv er derfor viktige oppgaver. Disse kunnskapene og 
holdningene skal gjenspeiles i vår aktivitet.  
Det er helt naturlig at natur og miljø må inn i en plan som ivaretar arbeid med trygghet.  
I senere tid har barn over hele verden streiket og sagt hva de mener om miljøtrusselen. Det er 
demokrati i praksis. Medlemmer har også engasjert seg i å plukke plast og søppel i nærmiljøet sitt. 
Hvilken framtid vil vi få uten engasjement for det mest grunnleggende for vår eksistens. Vi må ivareta 
jordkloden, slik at også framtidige generasjoner kan dra nytte av dens mangfold.  

Framfylkingen har plass til alle! 

Mangfold handler om mer en jordens naturressurser, mangfold er også de menneskene 

organisasjonen består av.  I Framfylkingen bryr vi oss om hverandre og om miljøet; nasjonalt og 

internasjonalt. Det kaller vi solidaritet!  

Menneskeverd handler om gjensidig respekt og toleranse og at alle mennesker er like mye verdt. Alle 

har rett til å føle denne likeverdigheten og bli godtatt uansett hudfarge, kjønn, seksuell legning, 

bakgrunn, kultur, tro eller funksjonsnivå.  

Våre aktiviteter skal være åpne og tilgjengelige for alle grupper i samfunnet uavhengig av bakgrunn 

og funksjon. Mangfold gir styrke og åpenhet til organisasjonen. Framfylkingen må derfor gå aktivt ut 

å invitere og inkludere nye medlemmer i vårt felleskap. Framfylkingen er opptatt av at barn og unge 

skal ha fri i fritiden og ha like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter i et mangfoldig organisasjonsliv. 

Gjennom vår tilslutning til ALLEMED-NDFU, som er en nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap 

blant barn og unge, har vi forpliktet oss til å forebygge utenforskap og gi flere barn muligheter til å 

delta i meningsfulle fritidsaktiviteter. 

Når man synliggjør Framfylkingens formål og inviterer åpent til aktiviteter kan det dekke et behov 

blant de som ikke har et sosialt fellesskap og fritidsaktiviteter fra før. Framfylkingens lokallag skal bli 

kjempegode til å invitere alle i sitt nærmiljø til sine aktiviteter. Målet er at alle framlag slutter seg til 

‘Inkluderingsdugnaden’ og jobber aktivt med inkludering av barn, unge og familier.  

Fritidserklæringen som ble signert av regjeringen og en rekke organisasjoner 7.  juni 2016, bygger på FNs

barnekonvensjon om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter - uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale 
situasjon. 

1. At alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets

alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring.

2. At barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal delta i.

Framfylkingen har gjennom sitt medlemskap i Frivillighet Norge og LNU, landsrådet for norske barne og 

ungdomsorganisasjoner, også signert Fritidserklæringen og har som mål å tilrettelegge for deltakelse og 

inkludere alle. 

Framfylkingen deltar også i Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU); 

ALLEMED om å jobbe med inkludering i fritidsaktiviteter. 



Mangfoldsplakaten 
Frivillig sektor skapes av dem som deltar. Større etnisk og kulturelt mangfold i 
befolkningen gir oss nye muligheter for utvikling av organisasjonen. En mangfoldig 
organisasjon har bredere oppslutning og flere ressurser å spille på. Mangfold gir 
mulighet for gjensidig læring, forståelse og respekt i møtet mellom menneskene. En 
mangfoldig organisasjon anerkjenner at vi er forskjellige og erkjenner at noen møter 
flere ulike barrierer for å delta. Ledelsen i vår organisasjon vil jobbe aktivt for å øke  
mangfoldet og oppfordrer samtidig medlemmene i Frivillighet Norge til å ta  
Mangfoldsplakaten i bruk i sine organisasjoner. 

Ville 
Vi oppmuntrer alle ledd i organisasjonen til å øke mangfoldet. 
Vi er villige til å endre oss for å nå inkluderingsmålene våre. 

Dette får vi til ved å: 
• sette av nødvendige ressurser til å jobbe for å øke mangfoldet.
• sette oss konkrete mål for å øke mangfoldet på alle nivå i vår organisasjon.
• spørre oss om noe ved organisasjonskulturen vår hemmer mangfoldet.

Gjøre 
Vi har aktiviteter og møteplasser som inkluderer etniske og kulturelle minoriteter. 
Nye aktiviteter og møteplasser utvikles sammen med dem vi vil nå. 
Vi identifiserer og senker barrierer for deltakelse i organisasjonen. 

Dette får vi til ved å: 
• legge inn mål og tiltak for økt mangfold i organisasjonens planer.
• øke kunnskapen vår om mangfold og jevnlig vurdere hvem vi ikke når.
• øke mangfoldet når vi velger nytt styre eller ansetter medarbeidere.

Sjekke 
Vi sjekker om arbeidet med mangfold gir resultater. 
Vi sjekker om vi ivaretar mangfold når vi kommuniserer og tar beslutninger. 
Vi sjekker om vi tar i bruk kompetansen hos mangfoldet av dem som er i organisasjonen. 

Dette får vi til ved å: 
• bestemme hvordan vi måler mangfoldet vårt og hva vi bruker målingen til.
• kartlegge ressurser og kunnskap om mangfold i egen organisasjon.
• sjekke om språk og bilder vi bruker viser at vi vil inkludere og være mangfoldige.



 Alle barn er våre barn 

Generalsekretærens fem tips til inkluderingsarbeidet: 

1. Gi plass.

Alle mennesker har behov for å bli inkludert og føle seg som en del av fellesskapet.

Inkludering er ikke ensartet. For å bli trygg nok til å delta og møte opp, må jeg vite at det er

en plass til meg og føle meg velkommen.

2. Ta imot tilbud når de kommer.

Forteller noen om en idé de har? Sier noen at de ønsker å gjøre noe? Si ja, takk!

Det gir motivasjon. Vi må oppmuntre folk til å bidra.

Let aktivt opp folk som har lyst til å bidra med noe.

3. Aktiv rekruttering.

Har framlaget sjekket i lokalmiljøet at alle vet om muligheten til å bli med i

aktivitetene/møtene deres?  Det kan finnes de som ikke vet eller tør komme av en eller

annen grunn. Organisasjoner bør stille opp og lage aktiviteter til de som trenger det, og få de

aktivt med gjennom aktivitetene. Hvor er det behov? Kanskje dere kan få nye medlemmer

gjennom å lage aktiviteter for de som kjeder seg fordi de ikke kan delta i fritidsaktiviteter på

grunn av dårlig økonomi eller av andre årsaker.

4. Ung deltakelse.

Analyser driften i framlaget/fylkeslaget. Har barn og unge reell makt? Får de delta i viktige

beslutninger?

Det må tilrettelegges for medvirkning, da vil både interessen og samholdet øke.  De fleste har

lyst å bidra om de får lov. Ikke nøl, men få med de yngste også!

5. Samarbeid med andre.

Ta sjanser! Våg å se nye muligheter der du ikke trodde de fantes. Se etter nye

samarbeidspartnere, kanskje det vil gi motivasjon dere ikke visste dere hadde.

Bruk ALLEMED Inkluderingsdugnad.

Slik blir organisasjonen og tilbudet i framlaget enda bedre.



Trygg organisasjon med trygghetsgaranti 
I Framfylkingens aktiviteter er det mange hensyn å ta. Framfylkingens ansvar er å være tydelig på 

retningslinjer og tilrettelegge for mangfold og god trivsel. Man kan ikke se hva slags erfaringer våre 

medlemmer bærer med seg. Noen barn lever med rus i familien og kan være preget av det. Våre 

medlemmer kan ha vært utsatt for omsorgssvikt, mobbing og/eller lever med traumer.  

I Framfylkingen må det være rom og forståelse for ulik adferd, men samtidig er det viktig å ha 

rammer og tydelige grenser slik at alle skal føle seg trygg og ivaretatt. Da trenger vi tydelige voksne 

og engasjerte barn og unge for å forebygge skader. Barn trenger gode og trygge omsorgspersoner 

rundt seg. 

Vi har alle et ansvar for å stoppe vold i nære relasjoner, det er ikke et privat anliggende, alle barn er 

våre barn. For barn kan det å oppleve eller være vitne til vold i familien føre til varige skader 

(traumer) Mistenker du vold, får vite om at barn og unge er utsatt for vold eller er vitne til vold i 

hjemmet, plikter du å melde ifra. Å stoppe vold er unntatt taushetsplikten (straffeloven § 196) Å 

melde vil føre til at både barnet og familien vil få hjelp og veiledning.  

Vi vil bryte tausheten og øke kunnskap om vold og seksuelle 

overgrep mot barn.  

Framfylkingen skal gi voksne nok kunnskap til å se og mot til å 

handle.  Vår oppgave er også å gi barn tilstrekkelig kunnskap om 

hva overgrep er og til å sette ord på det. Vi må gi rom for at de 

og tør å si ifra dersom de har blitt utsatt for overgrep eller vet 

om noen som har blitt det.  

Å være ung i dag 

Overgrep skjer ikke bare i relasjonen voksen-barn, men 

dessverre også mellom unge. I sosiale medier er risikoen stor for 

å bli utsatt for seksuelle overgrep og krenkelser. Mange barn og 

unge har andre grenser for hva de gjør på nett, enn hva de ville 

gjort i den virkelige verden. De føler seg mer anonyme. Det gjør 

det lettere å snakke om gode og vonde følelser; for eksempel 

om kropp og seksualitet. I tillegg er det mange som vil bli 

anerkjent og få oppmerksomhet fra andre. Dette gjør barn og 

unge sårbare for mennesker som ønsker å utnytte dem.  

Framfylkingen mener at barn og unge skal slippe å oppleve 

adferd som gjør dem utrygge og engstelig for konsekvenser av 

voksnes og ungdoms rusbruk. Rus påvirker din dømmekraft og 

gjør deg mindre kritisk til egne grenser. 

Ungdom i Framfylkingen ser sammenhenger mellom krenkelser 

og kunnskap. De etterlyser bedre opplæring og mener at skolen 

også har et ansvar. Seksualundervisning må være kunnskapsrik, 

naturlig og modig. Undervisningen må formidles av kompetente 

lærere. Å få kompetanse på å snakke sammen om seksualitet og 

kunne bruke gode begreper, kan føre til at barn og unge bedre 

forstår og setter grenser for uønsket seksuell adferd.

TRAUME 

Traume betyr skade.  

Felles for hendelser som kan 

være traumatisk er at de 

innebærer en trussel mot eget 

eller andres liv, og/eller fysisk 

og/eller psykisk integritet. 

Hendelsene er erfaringer 

utenom det vanlige og som vil 

oppleves som en påkjenning for 

enhver.  

Vedvarende påkjenninger fra 

tidlig barndom omtales ofte som 

«komplekse traumer» eller 

«utviklingstraumer». Slike 

traumer kan gi omfattende 

skader på barns utvikling, 

deriblant svekket helse, 

livskvalitet og sosial fungering.  

Barna vil ofte trenge spesielt 

tilrettelagt omsorg og 

behandling, noe som krever 

traumespesifikk kompetanse hos 

hjelperne.  

(kilde: RVTS ØST) 



Nettvenn og nettvett 

Nettvett må læres. Vi har alle et ansvar for å være en god rollemodell når vi bruker internett og 

sosiale medier. Tenk på hva barn får tilgang til når de får en mobiltelefon eller Ipad. De er enda mer 

sårbare enn voksne for å bli utsatt for press og krenkelser. 

Internett gjennom nettbrett, mobiltelefoner og andre digitale plattformer er en del av vårt daglige 

liv. En av de største utfordringene vi har i kampen mot mobbing og hat er utviskede grenser for

oppførsel og akseptabel kommunikasjon i sosiale medier. Det er ikke akseptabelt at mobbing og

hatprat daglig skjer i sosiale medier. Det å være sosial på nettet er noe annet enn å møtes ansikt til

ansikt, man føler seg mer anonym. For mange barn og unge er nettverden lik den virkelige verden.

Venner på nettet kan være like gode venner som «virkelige» venner. Hvis nettvennen er din eneste

venn, blir det vanskelig å sette grenser og ikke gi personlig informasjon.

Når det gjelder seksuelle overgrep er politiet i Norge bekymret for utviklingen. Hver dag blir barn 

utsatt for overgrep på internett. Derfor må også barn rustes til og lære hvordan de kan sette og 

respektere grenser og ta ansvar for hverandre også på nett. Mange barn og unge blir lurt på internett 

av voksne som er seksuelt interessert i barn. De voksne tar i bruk nettprat, apper og spill for å 

komme i kontakt. Nettvennen kan like gjerne være en voksen overgriper som skjuler seg bak en mer 

lokkende profil. Snakk med barna om hvem de har kontakt med på nettet. 

 «Vi må tåle å se - vi må tåle å høre – vi må tørre å handle”  

Du kan ikke være nøytral til seksuelle overgrep. Alle som omgås barn og unge skal vite hva de skal 

gjøres dersom det oppdages eller er mistanke om vold, trakassering eller overskridende seksuell 

adferd. Dette er ulovlig og skal straks meldes fra om til politi og rapporteres til varslingsutvalget. 

Hvert framlag bør utpeke en person med ansvar for slik beredskap. 

VARSLINGSUTVALGET 
Det er viktig å si ifra om uønsket oppmerksomhet eller ubehagelige hendelser slik 

at ledere i organisasjonen blir klar over hva som skjer og kan ta tak i det. 

Et varsel er en melding om en hendelse som kan være et brudd på etiske 

retningslinjer. 

Varsling i en organisasjon betyr å melde fra enten skriftlig eller muntlig til en leder 

og de ansvarlige i organisasjonen. 

Varslingsutvalget i Framfylkingen består av leder, nestleder og generalsekretær. 



Beredskapsplan mot vold og seksuelle overgrep  

En beredskapsplan for forebygging av vold, trakassering og 

seksuelle overgrep er viktig for å belyse temaet og vite hva 

man skal gjøre for å unngå slike hendelser og unngå dem. 

Den beskriver også hva man skal gjøre om man får kjennskap 

til vold og overgrep. 

Planen kan hentes på hjemmesiden vår. 

Rutiner for innhenting av politiattest og konsekvenser. 

For å sikre at Framfylkingens ivaretar barns trygghet på våre 
arrangement er ikke en politiattest tilstrekkelig, det er 
nødvendig å forebygge mot overgrep og vold i tillegg.  
Politiattester kan virke forebyggende og medfører at mulige 
overgripere lar være å engasjere seg i organisasjonen, men 
en politiattest uten merknad er ikke en garanti mot overgrep. 
De fleste overgrep bli ikke anmeldt, og få anmeldelser ender 
med dom.  

Kontakt administrasjonen i god tid før arrangementet ved spørsmål 
om politiattester.  

Beredskapsplan for leir og større arrangement  

Hvert lag må ha en egen beredskapsplan for sine aktiviteter og virksomhet. Når det arrangeres leir, 

skal det lages en beredskapsplan for det.  

Leirledere, gruppeledere og andre ansvarlige skal vite og være drillet på hva som skal gjøres når 

ulykken er ut. Hva er instruksen vi følger hvis det begynner å brenne. Hva skal vi gjøre når det 

oppstår skade; små og store. Hvem har ansvar for hva? Hvordan skal vi forebygge og øve. Alt det må 

være beskrevet og gjennomgått for hvert arrangement man har ansvaret for. 

Mal finnes på hjemmesiden vår. 

Framfylkingen har trygghetsgaranti  

Framfylkingen innser at man aldri kan garantere trygghet 100% og at slike garantier kan skape falsk 

trygghet. Allikevel skal vi innføre de tiltak vi mener ivaretar på best mulig måte å sikre barn og unge 

trygge og gode miljøer. Trygghetsgaranti er et aktivt og radikalt skritt å gå, men sammen med 

forebyggende arbeid og beredskapsplaner vil Trygghetsgarantien være vårt tydelige verktøy i 

kampen for barnas rett til en trygg fritid. 

Den skal garantere at vi skal jobbe forebyggende for å unngå overgrep, beskytte mot overgrep og 

skal sørge for at medlemmer opplever at det er trygt å delta på aktiviteter og være sammen med 

andre i Framfylkingen. 

I Framfylkingen skal alle voksne/ledere/tillitsvalgte undertegne trygghetsgarantien før de er i 

organisert aktivitet sammen med barn og unge. Framlaget sørger for at gjennomgang av 

beredskapsplaner blir rutine samtidig med signeringen av trygghetsgarantien når en tar verv, får 

POLITIATTEST 

Framfylkingen kan ifølge 

Politiregisterforskriften § 34-1 kreve 

politiattest (begrenset attest) for 

ledere som har oppgaver og ansvar for 

fritidsaktiviteter hvor mindreårige 

deltar, som leir og lignende. 

 Politiattesten er en 

barneomsorgsattest og opplyser om 

seksualforbrytelser mot barn eller 

voksne, drap, narkotikaforbrytelser 

(med tidsbegrensning) og grov volds- 

eller ranskriminalitet, ref. 

Politiregisterloven § 39 første ledd.  

Ingen andre straffbare forhold 

kommer fram på attesten som 

frivillige organisasjonen ber om.



oppgaver og ansvar i driften av lagets 

aktiviteter. Det gjelder også for sentrale og 

nasjonale aktiviteter. En slik garanti vil 

bidra til bevissthet for de som undertegner 

og trygghet for de som deltar.  

Trygghetsgarantien ligger på hjemmesiden vår 

for nedlastning. 

Personvernsærklæring  

Personvern handler om retten til å ha et 

privatliv og retten til å bestemme over 

egne personopplysninger. For oss som 

frivillige organisasjoner frivillig organisasjon handler det om at medlemmer og samarbeidspartnere 

skal kunne ha tillit til oss og hvordan vi behandler deres persondata.  

Med den nye ordningen blir det flere rettigheter for forbrukeren og flere plikter for organisasjonen. 

Kort oppsummert innebærer dette at alle som jobber, er tillitsvalgte eller frivillige i en vår 

organisasjon og som håndterer personopplysninger, må forholde seg til flere regler for håndtering av 

personopplysninger.  

Personvernregler; GDPR = General Data Protection Regulation er en regulering som tredde i kraft 25. 

mai 2018 og tok over Personopplysningsloven. GDPR gjelder for alle virksomheter i alle land i 

EU/EØS.  

Framfylkingen har en personvernerklæring i tråd med GDPR som gjør rede for vår håndtering av 

personopplysninger og bruk av foto som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og 

andre vi jobber med. 

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er generalsekretæren om ikke oppgaven er delegert. 

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til 

fram@framfylkingen.no  

Behov og håndtering av opplysninger 

Tenk alltid på hva slags informasjon det er behov for, når dere ber om opplysninger fra 

medlemmer/deltakere, og hvem som skal ha tilgang til den informasjonen. Ved bruk av 

påmeldingsskjema- lenke’ er det viktig å legge inn informasjon om hvordan opplysningene dere får 

håndteres og innhent alltid samtykke. 

Styrer og utvalg som innhenter informasjon til sine aktiviteter må være oppdatert på hvilke regler 

som gjelder.  

Alle nevnte skjema, maler, vedlegg som skal brukes i aktuelle tilfeller, finnes på vår hjemmeside 
www.framfylkingen.no eller kan skaffes ved henvendelse til administrasjonen.  
Kilder vi har brukt er Kripos, Redd Barna, Frivillighet Norge, Datatilsynet og LNU.



Handlingsplan 
Det igangsettes en demokratisk prosess for å sikre trygg organisasjon arbeidet i Framfylkingen som 

følger: 

-Styrer og utvalg på alle nivå lager skjema med mål og tiltak som eksempelet viser.

-Handlingsplanen rulleres deretter på årsmøtet hvert år.

-Endringsforslag til planen for organisatorisk og etiske retningslinjer sendes som forslag til

landsmøtet.

Lokalt nivå Tiltak Ansvar Tid Mål

ABC framlag Trygghetsgaranti 
undertegnes i styret 

Leder/styret Årsmøtet 
eller 1. 
møte etter 
ferien 

Sikre trygg organisasjon på lokalt nivå 

ABC framlag Gjennomgang 
Beredskapsplaner  

Leder/styret Sikre trygg organisasjon på lokalt nivå 

ABC framlag Velge 
beredskapsansvarlig 

Styremøter Ansvarliggjøring 

Fylkeslag/ 
framlag 

Temakveld for 
medlemmer   

Styre/ 
ledere 

Bevisstgjøre og trygge medlemmer 

Alle framlag  Gjennomgang 
kontinuerlig 

Lags 
styrer 

Årsmøtet Sikre gode rutiner og oversikt 

Nasjonalt 
nivå 

Tiltak Ansvar Tid Mål 

Organisasjons 

utvalget 

Rullerer innspill til 
temaer i Trygg 
strategien 

Sentralstyret 
/utvalg 

Årlig Sikre god prosess og innhold 

General 

sekretær 

Oppfølging av vedtak  Sentralstyret Fram til frist Sikre pedagogisk og riktig innhold 

Alle framlag Plan sendes framlag 
og fylker 

General- 
sekretær 

Demokratisk og strukturell iverksettelse 
av planens innhold  



 Innkomne forslag 
med innstillinger fra sentralstyret 

1. Fra Gudbrandsdal framlag

Synliggjøre Framfylkingen mere 

Her er det viktig å ha en synlig og tydelig plattform der utenforstående kan finne informasjon 

om aktivitet og hva vi driver med.  

Sentralstyrets innstilling 

Forlaget har gode intensjoner og vi mener det er innarbeidet en tydelig plattform både på vår 

hjemmeside og på facebook siden vår. Lokalt er det opp til hvert enkelt framlag å benytte seg av de 

muligheter som fins i sitt nærområde.  

2. Fra Gudbrandsdal framlag

Vervekampanjer 

Lettere tilgang på materiell for vervekampanjer og medlemsverving. 

Sentralstyrets innstilling 

Forslaget oversendes til det nye sentralstyret for å se på nye strategier for verving. 

3. Fra Gudbrandsdal framlag

Samarbeid 

Få et tettere og bedre samarbeid med fagforeningene og LO. 

Sentralstyrets innstilling Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for utarbeidelse av  et konkret 

forslag på hvordan dette kan ivaretas bedre. 

4. Fra Gudbrandsdal framlag

Samlinger 

Flere samlinger for idemyldring, treffe andre og øke aktivitet. 

Leirer for barn, unge og familier.  

Sentralstyrets innstilling Framfylkingen har som formål å tilrettelegge for samlinger og aktiviteter 
for våre medlemmer i alle aldre. Dette skal ivaretas både lokalt, regionalt og nasjonalt. Forslaget er 
ivaretatt i vår virksomhet og det oppfordres til at alle tar del i disse. 



5. Fra Modum framlag

Framlaget fremmer Vår Hartz Nilsen som kandidat til Ungdomsutvalget 

Sentralstyrets innstilling: 

 Forslaget støttes og oversendes valgkomiteen/sentralstyret 

6. Fra Framfylkingen i Oslo

Forslag om instruks for kontrollkomiteen 

Se vedlegg i dokument fra Framfylkingen i Oslo 

Sentralstyrets innstilling: 

Sentralstyret viser til at komiteens oppgaver er tilstrekkelig oppført i vedtektene under paragraf 6 

Kontrollkomiteen. Forslaget støttes derfor ikke. 

7. Fra Framfylkingen i Oslo

Forslag om instruks for valgkomiteen 

Sentralstyrets innstilling: 

 Forslaget foreslås oversendt det nyvalgte sentralstyretsom kan innarbeides det i neste 

landsmøteperiode i aktuell dokumentasjon for utvalg og komiteer. 

8. Fra Framfylkingen i Oslo

Forslaget ble opprinnelig sendt inn som ett, men består av tre separate forslag og sentralstyret 

foreslår at det behandles som følger: 

Forslag om ny kontingentsats:  

a) Kontingentsatsene foreslås hevet til 100 kr.

Ordinært medlemskap i Framfylkingen for 2022 settes til 100 kroner pr år, og medlemmet har da

tilgang til å delta på alle lagsaktiviteter.

b) Det gis mulighet for å innføre støttemedlemskap for de lag som ønsker en slik ordning.

Utsendelse og prosedyre for innkreving av kontingentkrav gjøres av administrasjonen sentralt

etter avtale med det enkelte lag. Støttemedlemskap i Framfylkingen for 2022 settes til kr 200,-.

Støttemedlemmer meldes inn i en egen organisasjon og har mulighet for å delta på alle

aktiviteter i sitt framlag, men uten stemmerett. Voksne uten barn under 26 år registreres

automatisk som støttemedlemmer dersom de ikke ønsker å være aktive.

c) Sats for medlemskontingent tas ut av vedtektene, men skal fortsatt besluttes av landsmøtet.



Sentralstyrets innstilling: 

a) Forslaget støttes ikke, sentralstyret opprettholder kontingenten slik den er. Det begrunnes med at

Framfylkingen skal holde utgifter for medlemmene på et lavest mulig nivå i tråd med

inkluderingsstrategiene vi har.

b) Det er gode intensjoner i forslag om støttemedlemskapsordninger. Dette forslaget oversendes det

nye sentralstyret for å se på muligheter for en ordning som kan fungere

c) Forslaget ivaretas i behandling av vedtektene

9. fra Brita Bye, Gamle Oslo framlag

 Fingeravtrykk av barn i forbindelse med utsteding av pass, i lys av barns rettigheter. 

Jeg ber Framfylkingen vurdere politiet politiets praksis med å ta fingeravtrykk av barn i forbindelse med 
utsteding av pass, i lys av barns rettigheter. 

Siden min datter fikk utstedt pass sist i 2016, har det kommet en ny ordlyd i passlovens § 6a Innhenting av 
biometrisk personinformasjon til gjennomføring av passkontroll (verifikasjon) mv. (2017). Paragrafen lyder 
etter dette som følgende:  
«Biometrisk personinformasjon (ansiktsfoto og fingeravtrykk) kan innhentes elektronisk av alle som passerer 
grensekontroll eller annet kontrollsted for kontroll av reisedokumenter. 
 Biometrisk personinformasjon innhentet etter første ledd skal slettes så snart som mulig etter at identiteten er 
verifisert mot gyldig reisedokument, eller når identiteten er fastslått på annen måte.» 

Dette har Politidirektoratets fortolket allerede i rundskriv 2015/002, pkt. 5.1, 3. og 4.ledd til følgende:  
«Bilde, fingeravtrykk og signatur innhentes fra biometrikiosken, og lagres i Passweb sammen med 
personopplysningene. Passøknaden sendes etter vedtak elektronisk til passprodusent. Signert utskrift og andre 
dokumenter som blir fremlagt sammen med søknad om pass arkiveres hos passutstedende myndighet og 
oppbevares i passets gyldighetstid pluss ett år.  
For søknader om pass til barn under 12 år skal det ikke innhentes fingeravtrykk. Foto og ev. signatur (for barn 
over 10 år) kan i slike tilfelle eventuelt hentes fra skannet skjema og papirfoto.» 

Jeg reagerer på dette all den tid det ikke er tvil om barnets identitet. Spesielt sett i lys av at dette er en «kan»-
bestemmelse i loven samt lovens § 6a, andre ledd om at biometrisk personinformasjon skal slettes så snart 
som mulig etter at identiteten er verifisert mot gyldig reisedokument, eller når identiteten er fastslått på annen 
måte. Ifølge politiets hjemmeside skal da fingeravtrykkene slettes etter 30 dager.  

Mitt spørsmål er derfor: Med hvilken begrunnelse og hensikt innhenter politiet fingeravtrykk av alle norske 
barn som søker pass og identifikasjonskort (loven gjelder også det nasjonale ID-kortet)? For meg er det 
skremmende at det tillates innhenting av fingeravtrykk av våre barn når identifisering i praksis gjøres på annen 
måte. Tross i at politiet hevder at de vil slette disse etter 30 dager, tviler jeg på dette. Hvilken hensikt har det 
ellers å hente inn fingeravtrykk om de ikke kan matches mot noe?  

Det er mye jeg reagerer på i denne saken, men jeg ber dere først og fremt om å vurdere dette i lys av at 
ovennevnte ordning gjelder for barn helt ned til 12 år, altså barn under den kriminelle lavalder.  Jeg har en 
mistanke om at Barnekonvensjonens bestemmelser om beskyttelse her er utnyttet på en slik måte at det går 
på bekostning av barns privatliv (det er vel en av de fremste rettighetene). 

Sentralstyrets innstilling: 
Saken oversendes barnepolitisk utvalg for vurdering om hvordan forslaget for eksempel kan ivaretas 
i en bekymringsmelding til myndighetene. 



10. fra Malene Siikavuopio, Oteren framlag

Framfylkingen må synliggjøre og informere både egne medlemmer og andre om 
 ‘Barns rett til å klage på skolemiljø’ 

‘Viste du at du kan melde ifra til statsforvalteren en uke etter at du har sakt ifra til noen på skolen, 
dersom du opplever at skolen ikke tar deg på alvor? 
Du har rett til å bli hørt, og hva som er det beste for eleven skal være et grunnleggende hensyn når 
skole eller statsforvalteren behandler saken.  

I loven står det at Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot 
krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 

Vi i framfylkingen er opptatt av at barn og unges rettighet og rettsikkerhet. Vi ønsker at alle barn og 

unge skal ha en reel klagemulighet. 

Du kan enkelt melde ifra til statsforvalteren ved å sende inn skjema 

her: https://skjema.no/SF/mobbing?noprompt=true 

Både elever og foresatte kan melde ifra til statsforvalteren.’ 

Sentralstyrets innstilling 

Oversendes Framfylkingens administrasjon som får i oppdrag å synliggjøre informasjonen om 

klageretten. 

https://skjema.no/SF/mobbing?noprompt=true


Framfylkingens 20.ordinære landsmøte 

Forslag til uttalelser oversendes LM 

1. Ta barn på alvor – gi dem klagerett nå!
Om FNs barnekonvensjons tredje tilleggsprotokoll.

Forslagsstiller: Barnepolitisk utvalg 

Dessverre er det mer aktuelt enn noen gang å stå opp for barns rettigheter, så de ikke blir 
straffet for voksnes feilgrep. I Framfylkingen setter vi alltid barnas beste først, og nå roper vi ut 
igjen om at regjering må signere den tredje tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen! Vi orker 
ikke å være en del av et sorteringssamfunn hvor lovverket og forskjellige rettigheter definerer 
noen barn som mindre verdt enn andre. I Framfylkingen forstår vi ikke hvorfor de mest sårbare 
gruppene i samfunnet skal ha dårligere rettssikkerhet enn resten av befolkningen. 

Vi krever at regjeringa signerer og ratifiserer barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll nå! 
Aldri tidligere, siden Barnekonvensjonen så dagens lys, har det vært mer viktig å stå opp for 
barns rettigheter enn nå. Framfylkingen, og mange andre interesseorganisasjoner, jobber 
stadig for å få regjeringen til å signere tillegget om å gi barn rett til å klage sin sak til FNs 
Barnekomité. 

Vi har sett mange reportasjer fra flyktningeleirer i Europa, og det er fæle bilder som slår mot oss. 
I flere år har vi vært vitne til den tragedien som utspiller seg under umenneskelige forhold i 
flyktningeleiren Moria på Lesvos. At mennesker i det hele tatt kan leve under disse forholdene 
framstår som ufattelig. Hva dette gjør med et barnesinn kan vi knapt forestille oss, de er fratatt 
nesten alt, og har knapt nok et minimum for å i det hele tatt eksistere. 

På bakgrunn av hendelser de selv ikke rår over, kastes det stadig barn ut av Norge. Vi har sett alt 
for mange eksempler på hvordan barn som har vokst opp her i Norge kastes ut på grunn av 
andres feilvurderinger. Dette er barn som har vært her i flere år, som har hatt oppveksten sin 
her. De har skolegangen sin her, og har skapt seg et nettverk og et liv her. Flere opplever å bli 
kastet ut på bakgrunn av hendelser de selv ikke kan kontrollere. Opp gjennom årene, siden 
2012, da det tredje tillegget til barnekonvensjonen kunne ratifiseres, har det vært mange 
tilfeller av utkastelser av barn, det er mange enkelttilfeller vi kunne skrevet om. I mars i år ble 
det også kjent at regjeringen har bestemt å lovfeste at enslige mindreårige asylsøkere skal få et 
dårligere omsorgstilbud enn andre barn. Det er barnevernet som har ansvaret for mindreårige 
under offentlig omsorg her i landet, men det har lenge vært en praksis at mindreårige 
asylsøkere i mottak er underlagt Utlendingsdirektoratets (UDI) ansvarsområde. Dette fører til at 
de er underlagt en etat som ikke har samme spesialkunnskap om barn, og barn med ekstra 
utfordringer, som Barnevernet har. Dette er en diskriminerende forskjellsbehandling av barna, 
og kommer altså regjeringen til å lovfeste denne forskjellsbehandlingen.  

Den tredje tilleggsprotokollen er en klageordning som gjør det mulig for barn og deres 
representanter å fremme individuelle eller kollektive klager til FNs Barnekomité. Dette kan de 
gjøre dersom de mener barnets rettigheter ikke er oppfylt, når det er grunnlag for å 



hevde at et lands lovgivning eller praksis krenker Barnekonvensjonen. Helt siden det ble mulig 
for FNs medlemsland å signere og ratifisere den tredje tilleggsprotokollen til 
Barnekonvensjonen, i februar 2012, har Framfylkingen og andre barneorganisasjoner jobbet for 
at norske styresmakter skal ta barnas rettigheter på alvor. Nå, mer enn åtte år etter 
tilleggsprotokollen var klar, har regjeringen fremdeles ikke signert den. 

Barnekonvensjonen har gjort noe med samfunnet vårt og hvordan vi ser på barn. Etter at 
rettighetene ble en del av norsk lov, har omtalen av barnerettighetene økt i media og i 
domstolen. Likevel har norske myndigheter fått kritikk for å ikke sette hensynet til barnets beste 
først i behandlingen av asylsøknader. Siden mange ser på Norge som et foregangsland for 
barns rettigheter, blir regjeringens negative holdning lagt svært godt merke til, og det kan ha 
økt sannsynligheten for at andre land avstår fra å forplikte seg til klageordningen, noe som er 
sterkt beklagelig. 

Framfylkingens Barnepolitiske utvalg understreker at vår organisasjon har en viktig oppgave 
med å belyse saker som angår oppvekst og barns rettigheter. Vi forstår vi ikke hvorfor de mest 
sårbare gruppene i samfunnet skal ha dårligere rettssikkerhet enn resten av befolkningen. Vi 
orker ikke å være en del av et sorteringssamfunn hvor lovverket og forskjellige rettigheter 
definerer noen barn som mindre verdt enn andre. Det er vår plikt å si ifra om denne uretten. 
Våre myndigheter er nødt til å snu og signere barns rett til å klage i saker som angår dem. 
Derfor gjentar vi i Framfylkingen kravet vi har framsatt til alle regjeringer siden februar 2012: 
Ratifiser barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll og gi alle barn en reell mulighet til å få 
klaget inn sin sak til FNs Barnekomité, i saker hvor barnets rettigheter ikke er oppfylt, eller når 
de har blitt krenket i henhold til FNs Barnekonvensjon. 

I Framfylkingen prioriterer vi alltid å sette barna først!  

Sentralstyrets innstilling: Uttalelsen oversendes landsmøtet 

2. Elevenes arbeidsmiljø

Forslagsstiller: Trondheim Framlag 

Skoletimer og pauser 
Det er bekymringsfullt at det ikke er regulert noe sted hvor lenge en arbeidsøkt skal vare eller 
hvor lenge man skal ha friminutt. Det er flere skoler som praktiserer 90 minutters økter før 
elevene får pause, noe som er alt for lenge, generelt for alle elever. 

Det er gjort forsøk som viser at konsentrasjonen for barneskoleelever ligger opptil 15-20 
minutter i gangen, på ungdomsskolen utvides det til opp mot 30-40 minutter om gangen og 
opp mot 50-60 minutter for elever på videregående. Dette viser tydelig at 90 minutters økter er 
både bortkastet og lite hensiktsmessig.  

Behovet for 90 minutters økter kommer ofte som et argument fordi at skoledagen skal «gå 
opp», spisefri skal komme på riktig tidspunkt og de praktiske fagene skal få nok timer. Pluss at 
alle de andre timene skal få det timeantallet de skal ha. Det er ikke slik en skoledag bør bygges 
opp, fokuset må være på elevenes læringsmiljø og det må også tas hensyn til elevenes behov 
for å være fysisk aktive og sosial aktive. 



Hvis kabalen for skoledagen ikke lar seg løse uten 90 minutters økter, må vi snu opp ned på 
skolene og begynne på nytt. Hvordan kan vi nå timeantallet for hvert fag uten av elevene må 
kjempe seg gjennom lange økter? Kan man tenke nytt på hvordan man når målene i fagene? 
Kanskje på en mer praktisk tilnærming av faget? 

Når voksne er på kurs eller konferanser opplever vi sjeldent at disse har lengre økter enn 45 
minutter og da som regel med 10 minutters pause. Etter 45 minutter er det helt klart at man 
trenger et avbrekk, for så kunne klare å koble seg på igjen og få et godt utbytte.  

Det er på høy tid at elevers arbeidsøkter og pauser lovreguleres.   
Elever på barneskole sine arbeidsøkter bør være på maksimalt 35 minutter, etterfulgt av 
minimum 20 minutters pause (da de trenger litt tid å kle på for å komme seg ut).  

Elever på ungdomsskole sine arbeidsøkter bør være på maksimalt 45 minutter etterfulgt av 15 
minutters pause.

Elever på videregående sine arbeidsøkter bør være på maksimalt 50 minutter etterfulgt av 
minimum 10 minutters pause, eller det kan avtales egne tilpasninger med klassen.   

Sentralstyrets innstilling: Uttalelsen oversendes landsmøtet. 

3. Fagarbeider inn på skolen

Forslagsstiller: Trondheim Framlag 

Økte ressurser til å få flere fagarbeidere inn i skolen er viktig. En fagarbeider som er tilgjengelig 
ute i miljøet sammen med elevene, en som ikke bare har kontortid noen timer, men som er 
oppsøkende hele skoledagen. Elevene trenger en som er synlig i kantinen, i friminuttene, 
biblioteket og som er oppsøkende og nysgjerrig på «alt og ingenting».  
Noen som går imellom klassene, som er der når eksempel en elev trenger å forlate 
klasserommet for en luftetur. 

En fagarbeider kan være et lyspunkt og en trygg havn for de som ikke gleder seg til å gå på 
skolen eller som måtte trenge støtte til å håndtere stort og smått. En som ikke har stramme 
rammer og krav eller lite tid pga. masse saksbehandling. En som bare er der med sin 
kompetanse og sin tid.  

Sentralstyrets innstilling: Uttalelsen oversendes landsmøtet med forslag om å endre tittel fra 
fagarbeider til miljøarbeider/miljøterapeut. 



4. Flere lærere til offentlige grunnskoler for å oppfylle normen for lærertetthet

Forslagsstiller: Odal framlag

Utdanningsdirektoratet har i sin utredning om Lærenormen i grunnskolen funnet 
at det har blitt færre elever pr. lærer i grunnskolen. Dette er i utgangspunktet 
veldig bra, men som mye annen statistikk finnes det måter å sørge for at tallene 
blir bedre enn virkeligheten. Det kan synes som at denne måten å «tall-trikse» er 
økonomisk motivert fra skolens side. 

Skoler med dårlig økonomi kan finne måter å oppfylle krav om antall elever pr. 
lærer ved at samme lærer får to funksjoner samtidig. Dette vil få et heldig utslag 
på statistikken, men er ikke riktig ifølge normens intensjon.

Eksempel: I skoleklasser med over 16 elever på 1.-4. trinn og mer enn 21 elever på 
5.-10. trinn, skal det settes inn en ekstra lærer i ordinær undervisning. Denne lærer 
nummer to vil så også få oppgaven med spesialundervisning og/eller tilpasset 
undervisning. Ofte vil det være hensiktsmessig at spesial- og tilpasset undervisning 
foregår utenfor det ordinære klasserommet. 

Dersom lærer nummer to velger å trekke spesial- og tilrettelagt undervisning ut, vil 
denne læreren i slike tilfeller fremdeles bli ansett som både lærer nummer to i for 
store klasser og som lærer for spesial- og tilrettelagt undervisning. I dette tilfellet 
vil lærertetthetsnormen oppfylles statistisk, men ikke i praksis. Dette gjøres med 
henvisning til utregningsmodellen for lærertetthet. Dette er en utregning som kan 
se ut som at er laget komplisert med hensikt for å skape gode tall til statistikker.

Vi mener at alle barn har krav på å få de ressursene de trenger for å lære etter 
egne forutsetninger. Intensjonen i forskriften om lærertetthet må følges, 
uavhengig av tall og utregninger som kun tar seg godt ut i statistikker.

5. Manglende oppfølging av 9A-saker i skolen.

Forslagsstiller: Odal Framlag
Skolen oppretter 9A-saker der det foregår mobbing, krenkende adferd, utestenging osv. Dette er 
en paragraf som skal sikre et godt psyko-sosialt miljø for alle skoleelever.

Skolen plikter å utforme en aktivitetsplan og skal ha tett oppfølging av saken. Dersom situasjonen 
ikke bedres etter en viss tid, kan saken eskaleres til Statsforvalteren. De forlanger en utredning fra 
skolen angående den konkrete saken, og kommer etter hvert med et vedtak der de påpeker hva 
skolen har gjort, ikke gjort, burde ha gjort og pålegger skolen å utbedre det som mangler. 

Skolen skriver så sine papirer der de legger saken fram på et vis som gjenspeiler virkeligheten i 
mer eller mindre grad. Statsforvalteren mottar papirene fra skolen og gjør et nytt vedtak eller 
henlegger saken.



papirer som gjør at Statsforvalteren blir fornøyd. Om eleven(e) som skal beskyttes har fått en bedre 
skolehverdag blir ikke kvalitetssikret. Det finnes i praksis ingen instans som har som ansvar for at 
tiltak fungerer. Dermed er man inne i det «perfekte byråkratiet», hvor papirer utveksles mellom skole 
og Statsforvalteren uten at dette nødvendigvis gjør at det psyko-sosiale miljøet har bedret seg noe 
som helst.

Både Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet er kontaktet for å få rede på hvor dette 
ansvaret om oppfølging ligger, og begge svarer at ansvaret ligger hos både skole og Statsforvalter. 
Men det finnes likevel ingen som tar på seg ansvaret for å kontrollere om tiltakene faktisk fungerer, 
og dermed har man en situasjon der «alt» er prøvd, men ingenting hjelper mens alle dokumenter 
påstår at alt er i orden. Så er det å starte hele 9A-rundansen på nytt.

Vi foreslår at det må oppnevnes en uavhengig instans som kan kontrollere om aktivitetsplan og tiltak 
faktisk fungerer i praksis, kvalitetssikre at barna har det bra og som kan veilede skolen der det er 
behov for det.



Framfylkingen 
LOs barne- og familieorganisasjon 
Torggata 12, 0181 OSLO 

Framfylkingen, LOs barne- og familieorganisasjon- org.nr: 971 434 775- bank: 9001.07.07896 

Uttalelse fra ungdomsutvalget i Framfylkingen til regjeringen og støttepartier 

Styrk barn og unges fritid - øk grunnstøtta for de frivillige organisasjonene 

Fritidsaktiviteter er en viktig del av hverdagen for alle. Både frivillige barne og ungdomsorganisasjoner og det 

kommunale fritidstilbudet er med på å gi barn og unge tilhørighet og mening.   

Vi mener at det tiltaket som treffer best for å sikre større deltakelse og gi like fritidsmuligheter til alle,  er å 

øke grunnstøtten til de frivillige barne og ungdomsorganisasjoner. 

Momskompensasjonen gir mange organisasjoner et løft, men bidrar først og fremst til de organisasjonene 

som fra før har økonomi til å gjøre større innkjøp. Ønsker man å styrke og få større deltakelse generelt i de 

frivillige barne og ungdomsorganisasjonene, vil det å øke grunnstøtta være mer rettferdig og treffe best på 

utjevne forskjeller.    

De aller fleste barne- og ungdomsorganisasjoner har under pandemien mistet medlemmer – det betyr at 

flere ungdommer enn før står uten det felleskapet vi vet disse organisasjonene skaper. Vi i Framfylkingens 

ungdomsutvalg vet hvor viktig denne sosiale og læringsarenaen er, særlig for barn som kommer fra 

lavinntektsfamilier, eller faller utenfor på andre måter. Med færre medlemmer stiller organisasjonene 

svakere etter pandemien med tanke på både midler og engasjement. Det er derfor svært skuffende at 

Regjeringen ikke ser nødvendigheten av å øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene. 

Framfylkingen mener at dere må finne i plass i budsjettet til det. 

Med solidarisk hilsen Framfylkingens sentralstyre og ungdomsutvalg 

Tonje Tovik 

generalsekretær 

Framfylkingen  

LOs barne- og familieorganisasjon 



Forklaring av noen ord og uttrykk:

Absolutt flertall: 

Administrasjon: 

Alminnelig flertall: 

Arbeiderbevegelse: 

Aksjon: 

Budsjett: 

Dagsorden: 

Delegere: 

Demokrati: 

Dirigent: 

Dissens: 

Avgjørelse der mer enn halvparten av alle som har rett til å stemme i saken 

stemmer for et forslag 

Kontoret til og de ansatte i en organisasjon, utfører oppgaver og iverksetter 

hovedmål og utfører oppgaver på vegne av den valgte ledelsen 

Når flere enn halvparten av alle som avgir stemme i saken er enige i et forslag 

Foreninger og lag som har den samme ideologi (tankegrunnlag) som 

Framfylkingen og samarbeider med andre foreninger om felles mål 

Målretta aktivitet for å skape endringer eller nå et bestemt mål 

Oversikt over hvilke inntekter og utgifter en regner med for en periode 

Liste over saker som skal tas opp til behandling, og rekkefølgen for 

behandlinga (se saksliste) 

Gi videre, overføre rettigheter til andre  

Folkestyre, her at alle har like rett til å delta i avgjørelser, valg avgjøres ved å 

oppnå flertall for forslag eller kandidater  

Ordstyrer, den som leder et møte 

Meningsforskjell, brukes for å markere at noen er imot flertallets innstilling 

eller vedtak i en sak 

Ekstraordinært: Noe som kommer i tillegg til det vanlige 

Familiemedlemskap: At hele familien er medlem gjennom ett medlemskap og betaler felles 

Forslaget er ivaretatt: Betyr at sentralstyret mener at innholdet i forslaget allerede er innfridd og 

derfor ikke trenger videre behandling i landsmøtet.
Forslaget oversendes: Betyr at sentralstyret mener forslaget skal behandles av en komité (og

Forslag tiltres: 

Forslaget tiltre ikke: 

Fullmakt: 

Fullmaktskomité: 

Fylkeslag: 

Ideologi: 

IFM-SEI:

Individuell: 

Informere: 

Instruks: 

Internasjonal: 

Iverksette: 

Hemmelig valg:  

Kollektiv: 

Koordinere:

Konstituere: 

 ABN Arbetarrörelsens Barnorganisation i Norden (ABN) består av  Unga Örnar 
(Sverige), DUI Leg og Virke (Danmark), Framfylkingen (Norge) og Nuoret 
Kotkat (Finland). 

bearbeides) før det stemmes over.

Betyr at sentralstyret er enig i forslaget og anbefaler landsmøtet å vedta det.
Betyr at sentralstyret anbefaler landsmøtet å avvise forslaget.
Rett til å møte for andre personer eller en organisasjon.
Gruppe som avgjør hvem som har rett til å delta i et møte.
Sammenslutning av (fram)laga i et fylke. 

Bærende ideer i et politisk system eller et livssyn, system av ideer.
International Falcon Movement – Socialist Educational International, er vår 
internasjonale paraplyorganisasjon.
Personlig.
Fortelle eller forklare om noe eller en sak.
Regel, i vedtektene brukt i ordet arbeidsinstruks som betyr regler eller oversikt over 

hva en skal arbeide med. 

Mellomfolkelig, internasjonal solidaritet, noe som gjelder i flere land.
Sette ut i livet.
Skriftlig avstemming i en sak når noen krever dette 

Felles, brukt i uttrykket kollektivt medlemskap: en organisasjon kan melde inn alle 

eller en del av medlemmene sine i en annen organisasjon uten at en opplyser navn 

Samordne, legge til rette for 

Organisere seg, tre sammen; valg av personer til å lede møtet og regler som skal 

gjelde i møtet og hvordan møtet skal gjennomføres.



Kvalifisert flertall: 

Landsmøteperiode: 

Leder: 

Majoritet: 

Maksimum: 

Medlemsdemokrati: 

Minimum: 

Minoritet: 

Myndighet: 

Offentlige organer: 

Organisasjon: 

Prinsipiell: 

5858Prosjekt:  

Protokoll: 

Rammeplan: 

Referent: 

Registrere: 

Reisefordeling: 

Representere: 

Revidere/revisjon: 

Sentralstyre: 

Sakliste: 

Simpelt flertall: 

Stifte et lag: 

Særskilt valg: 

Toleranse: 

Tvistespørsmål:  

Varamedlem:  

Vedtekt: 

Årsmelding: 

Årsmøte: 

Årsrapport: 

Et ekstra stort flertall, bestemt på forhånd, vanligvis 2/3 av alle som stemmer 

i saken (kan også kreve flertall i flere omganger/organer)  

Tida mellom to landsmøter 

Den som har det rettslige ansvaret for en forening eller en organisasjon, som 

regel valgt av et årsmøte eller et landsmøte 

Flertall 

Høyst, det meste som kan oppnås 

At medlemmene bestemmer i en sak gjennom flertallsavgjørelse 

Minst, det minste som forlanges 

Mindretall 

Makt, styresmakt (Regjeringen, Stortinget, kommunestyret, formannskapet)  

Kommunale, fylkeskommunale eller statlige styrer, utvalg, råd og kontorer 

Sammenslutning av mennesker i flere lag eller samling av foreninger 

Viktig, avgjørende 

Målretta aktivitet som blir gjennomført i et bestemt tidsrom 

Sett med regler, brukes også om den skriftlige rapporten fra et møte 

Plan som fastlegger hovedlinjene i de aktivitetene som laget skal drive med 

Den som skriver referat eller protokoll fra et møte (kalles ofte sekretær) 

Å lage en oversikt, skrive ned, føre inn i et register, bokføre en oversikt over 

inntekter og utgifter som foreningen har hatt. 

Â dele reiseutgiftene likt, slik at alle betaler det samme for å være med i 

møtet 

Å møte på vegne av noen.  Vanligvis blir en valgt til å møte som representant 

for en gruppe eller et lag 

Â Revidere betyr å kontrollere.  En revisor kontrollerer.  Revisjon betyr at noe 

blir kontrollert.  Brukt i vedtektene i forbindelse med kontroll av at 

regnskapet er rett ført 

Styrer en organisasjon mellom landsmøtene (på vegne av laga) 

Liste over saker som skal tas opp til behandling (se dagsorden) 

Det forslaget i en sak som oppnår flest stemmer, men under 50 %  

Starte et lag og sette i gang med aktiviteter  

Å velge hver for seg  

Evne og vilje til å tåle andres meninger, at andre har en annen kultur, rase, 

religion  

Saker det er uenighet om 

En som møter i stedet for et fast medlem 

Regel, lov 

Oversikt over hva som er gjort i året som har gått (eller i perioden) 

Møte i lag/forening som behandler regnskap og årsberetning og der laget 

vedtar planer og foretar valg for den kommende perioden 

Oversikt som viser om et lag har eksistert etter vedtektene 

Kontingent:

Kontrollkomité:

Medlemsavgift, pengene det koster å være medlem i en organisasjon.

Gruppe som er valgt av for å passe på at en organisasjon ledes etter 
vedtektene og følger vedtak som er gjort av landsmøtet.
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Framfylkingen
LOs barne og familieorganisasjon 
Torggata 12
0181 Oslo

Epost: fram@framfylkingen.no 

Telefon, generalsekretær: 900 25 767

http://framfylkingen.no/
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Takk for besøket! 
På vegne av Framfylkingens sentralstyre og administrasjon, ønsker vi i 

Modum framlag å takke for besøket her i vår del av landet.
Vi har vært medarrangører på oppdrag fra sentralstyret, 
og har med glede jobbet for at alle skal reise hjem med 

gode minner fra et flott landsmøte.

Her i Modum bestreber vi oss på å være et raust og inkluderende 
framlag som har rom for alle, akkurat som kommunen vår. 

Derfor håper vi alle delegater og observatører sitter igjen med følelsen 
av å ha deltatt på et ryddig landsmøte, der alt var 

tilgjengelig og lettfattelig.

Nå gjenstår det å ønske dere alle vel hjem 
og på gjensyn ved en annen anledning!
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