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Vedtekter NORILCOs Ungdom 
 
§ 1 NAVN  
Foreningens navn er NORILCOs Ungdom (NU).  
Lokale ungdomslag skal hete NU (fylke/region).  
 

§ 2 FORMÅL  
Foreningens formål er å ivareta interessene til ungdom med stomi-, reservoar, eller mage- og 
tarmkreft, for ungdom med sykdommer som kan føre til stomi/reservoaroperasjon, og deres 
pårørende.  
 
Dette søkes gjennomført ved å:  
Drive interessepolitisk påvirkningsarbeid  

Arrangere likepersonsamlinger  

Jobbe aktivt for organisasjonsutvikling  

Legge til rette for aktivt lokalt ungdomsarbeid  

Aktivt ta del i NORILCOs likepersonstjeneste  

Samarbeide med andre funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner både nasjonalt og 
internasjonalt  
 

§ 3 MEDLEMMER  
For å bli medlem av NORILCOs Ungdom stilles samme krav som til medlemskap i NORILCO. 
NORILCOs Ungdom består av alle NORILCOs medlemmer fra det kalenderåret de fyller 15 år til 
og med det kalenderåret de fyller 35 år.  
 

§ 3.1 Medlemskap  
Medlemmer kan kategoriseres som:  
o Hovedmedlemmer  

o Bedriftsmedlemmer  
 

§ 3.2 Kontingent  
Det er ingen tilleggskontingent for å være medlem i NORILCOs Ungdom. Kontingenten til 
NORILCO fastsettes av representantskapsmøtet.  
 

§ 4 UNGDOMSKONFERANSEN  
Ungdomskonferansen er NORILCOs Ungdoms høyeste organ og arrangeres hvert annet år. 
Ungdomskonferansen avholdes før NORILCOs representantskapsmøte. NORILCOs Ungdom 
innkaller til Ungdomskonferansen med minst 10 ukers varsel. Sakspapirene sendes delegatene 
senest 2 uker før konferansen. Saker til behandling på Ungdomskonferansen må være innsendt 
til NU styret senest 6 uker før ungdomskonferansen avholdes.  
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§ 4.1 Møterett på ungdomskonferansen  
Alle betalende medlemmer i NORILCOs Ungdom har møte- og talerett på Ungdomskonferansen. 
Der det finnes lokale ungdomslag møter representant for laget. Der dette ikke finnes møter 
ungdomsrepresentant fra Distriktsavdelingene (DA). Alle ungdomslag har to stemmer under 
Ungdomskonferansen, der det ikke finnes ungdomslag har DA to stemmer.  
 

§ 4.2 Saksliste  
Ungdomskonferansen behandler følgende saker:  
- Godkjenning av innkalling  

- Valg av dirigent  

- Valg av to referenter  

- Valg av tellekorps  

- Årsmelding  

- Regnskap  

- Arbeidsprogram for kommende periode  

- Budsjett for kommende periode  

- Innkomne saker  

- Valg av nytt styre  

- Fastsetting av styrehonorar  

- Valg av revisor  

- Valg av valgkomité  
 

§ 4.3 Valg av styre  
Konferansen velger et styre for NORILCOs Ungdom, bestående av seks medlemmer, pluss en 
vara. Leder og nestleder velges separat. De øvrige fire medlemmene velges som 
styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Den som stiller til valg må være forespurt og ha 
sagt ja på forhånd og må ha betalt medlemskontingent inneværende år. Det skal avholdes 
hemmelig valg hvis minst én representant ønsker det. Personvalg avgjøres ved simpelt flertall.  
 

§ 4.4 Valg av Valgkomité  
Valgkomité på tre medlemmer og en vara velges etter innstilling fra styret i NORILCOs Ungdom. 
Valgkomiteen kan bestå av medlemmer som har betalt medlemskontingenten inneværende år, 
og som ikke har sentrale verv eller ansattforhold i organisasjonen. Valgkomiteen konstituerer seg 
selv. Valgkomitéens innstilling til nytt styre skal sendes til styret minst 30 dager før 
Ungdomskonferansen.  
 

§ 5 STYRET  
Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer, samt vara. Styrets leder sitter i NORILCOs 
Hovedstyre, og deltar på representantskapsmøte som en del av NORILCOs HS. Styret stiller med to 
øvrige representanter til NORILCOs representantskap.  
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Ved leders forfall tiltrer nestleder eller eventuelt annet styremedlem i NORILCOs Ungdom 
hovedstyret. Styret skal representere NORILCOs Ungdom i hovedstyret. Styret har anledning til å 
opprette arbeidsutvalg. Det skrives protokoll fra styremøtene som gjøres tilgjengelig for lokale 
ungdomslag, ungdomsrepresentantene i distriktsavdelingene, distriktsavdelingene og hovedstyret via 
sekretariatet. NU styret skal være talerør for medlemmene i NORILCOs Ungdom.  

 
§ 6 LOKALE UNGDOMSLAG  
§ 6.1 Konstituering  
Styret i lokale ungdomslag konstituerer seg selv og er underordnet sin(e) lokale 
distriktsavdeling(er). Et styre skal bestå av minst to medlemmer, og er vedtaksdyktige når minst 
halvparten er tilstede. Dersom det kun er to medlemmer i styret må begge være tilstede for å 
være vedtaksdyktige. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme som dobbeltstemme. 
Eventuelle varamedlemmer har møterett. En representant for LUL-styret skal også sitte som 
ungdomsrepresentant i DA-styret.  
 

§ 6.2 Årsmøtet  
Årsmøtene avholdes hvert år innen 31. mars. Innkallingen til årsmøtet med saksliste skal sendes til 
alle medlemmer i NU senest fire uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes 
LUL styret senest to uker før årsmøtet.  
 
På årsmøtet skal følgende saker behandles:  
- Konstituering av årsmøtet  

- Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet  

- Valg av to protokollunderskrivere  

- Årsberetning og regnskap behandles og godkjennes  

- Fastsetting av neste periodes handlingsplan og budsjett  

- Innkomne saker  

- Valg av lokalt styre  

- Valg av valgkomité  
 
Alle beslutninger treffes ved alminnelig flertall, og personvalg treffes ved simpelt flertall.  
 

§ 6.3 Rapportering  
Lokale ungdomslag rapporterer årlig om sin økonomi, sine arrangementer og likepersonsaktiviteter 
til sin distriktsavdeling, og om bruk av sine frifondsmidler til sekretariatet.  
 

§ 6.4 Oppløsning  
Dersom man ikke klarer å opprettholde et tidligere aktivt lokallag overføres eventuelle gjenværende 
midler til NORILCOs Ungdom sentralt.  
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§ 7 ARRANGEMENTER  
§ 7.1 Arrangementsreglement  
Alle deltagere på arrangement i regi av NORILCOs Ungdom er pliktig til å følge 
arrangementsreglene. Reglementet sendes deltakerne i forkant av arrangementet.  
 

§ 7.2 Bindende påmelding  
Ved NORILCOs Ungdoms sentrale arrangementer er det bindende påmelding. Medlemmer som 
likevel ikke kan være med, må fremvise legeerklæring for å få refundert egenandel.  
 

§ 8 TILLITSVALGTE  
Medlemmer som har eierinteresse, er ansatt i eller tilknyttet produsent, importør og leverandør 
av utstyr til stomiopererte, kan ikke være tillitsvalgt i NORILCOs Ungdom.  
 

§ 8.1 Honorering av tillitsvalgte  
Det gis anledning til honorering av styrets medlemmer med beløpsgrensen innenfor de til enhver 
tid gjeldende regler for skattefritt beløp. Beløpet deles mellom av- og påtroppende styremedlem 
det året det er valg. Beløpet avgjøres på hver Ungdomskonferanse for kommende periode.  
 

§ 9 VEDTEKTER  
§ 9.1 Vedtektsendringer  
Endringer av vedtekter trer i kraft straks. Disse vedtektene må ikke stride mot NORILCOs 
vedtekter. Endringer av vedtekter skal skje på Ungdomskonferansen og skal ha minst 2/3 flertall.  
 

§ 9.2 Ved motstrid  
Ved motstrid mellom NORILCOs vedtekter og NORILCOs Ungdoms vedtekter, vil NORILCOs 
vedtekter være gjeldende. Ved manglende regulering i NORILCOs Ungdoms vedtekter gjelder 
NORILCOs vedtekter.  
 

§ 10 OPPLØSNING  
Oppløsning av NORILCOs Ungdom kan kun skje ved 3/4 flertall, ved uravstemning blant 
NORILCOs Ungdoms medlemmer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtektene ble sist revidert den 11.02.2017 av NORILCOs Ekstraordinære Ungdomskonferanse 2017 
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Program 

12:00  Registrering 

12.30  Lunsj 

13.30  Åpning av Ungdomskonferansen 

16.00  Tastebreak   

17.00  Avslutning av Ungdomskonferansen 

20.00   Middag (sammen med NORILCO)  

 

Med forbehold om endringer ved behov. 
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SAK 1 Godkjenning av innkalling 
 

Vedtektene i NORILCOs Ungdom stiller følgende krav til innkalling til Ungdomskonferansen:  

 

I 2018 vil dette si at innkallingen må ha kommet senest 10. august med sakspapirer tilgjengeliggjort for 

delegatene innen 5. oktober.  

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen godkjenner innkallingen.   
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SAK 2 Konstituering av funksjonærer 
NU-styret innstiller følgende forslag til vedtak under konstitueringen:  

Ordstyrer 

Innstilling: Simen Brændhaugen  

 

Referenter 

Innstilling: Ina Merkesdal og Glenn Nevland 

 

Tellekorps 

(Velges blant observatører i salen) 

 

Vedtak:  _____________________ og ________________________ 

 

Protokollunderskrivere 

(Velges blant noen i salen) 

 

Vedtak:  _____________________og ________________________ 

 

 

SAK 3 Godkjenning av forretningsorden 
 

Forretningsordenen ligger vedlagt bakerst i sakspapirene.  

 

 

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen vedtar forretningsorden slik den foreligger.  
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SAK 4 Godkjenning av saksliste 

Saksliste  

Sak 1:   Godkjenning av innkalling 

Sak 2:   Konstituering av funksjonærer  

Sak 3:   Godkjenning av forretningsorden 

Sak 4:   Godkjenning av saksliste  

Sak 5:   Årsberetning for 2016-2018 

Sak 6:   Regnskap for 2016 og 2017  

Sak 7:   Arbeidsprogram for 2018 – 2020 

Sak 8:  Budsjett 

8a) Fastsetting av styrehonorar for kommende periode 

8b) Budsjett for 2018 

8c) Budsjett for 2019 og 2020 

  Innkomne saker: 

Sak 9:  Vedtektsendringer  

9a) Endring av § 1 Navn 

9b) Endring av § 3.1 Medlemskap 

9c) Tillegg av § 3.3 Ekskludering 

9d) Endring av § 4.1 Møterett på Ungdomskonferansen 

9e) Endring av § 4.2 Saksliste 

9f) Tillegg av § 4.5 Ekstraordinær Ungdomskonferanse 

9g) Endring av § 6.3 Rapportering 

9h) Endring av § 8 Tillitsvalgte 

Sak 10:  Retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering 

Sak 11:  Rutiner for personvern i NORILCOs Ungdom 

Sak 12:  Utredning av fordeler og ulemper ved en løsrivelse fra NORILCO 

Sak 13:  Valg 

13 a) valg av nytt styre 

13 b) valg av valgkomité 

13 c) valg av revisor 
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SAK 5 Årsberetning 2016 til 2018 

Styret legger frem årsberetningen fra 2016 til 2018. 

  

      
Årsberetningen gjelder for perioden  

16. april 2016 - 19. oktober 2018 
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Styrearbeid i perioden  

Styrets sammensetning   

For styreperioden 16.04.16-19.10.18 har styret bestått av:  

Rolle Navn 

Styreleder Thomas Rikardsen  

Nestleder Camilla Tjessem 

Styremedlem  Oscar Warholm 

Styremedlem  Glenn Nevland 

Styremedlem   Lene Karoliussen (trakk seg 9. april 2018) 

Styremedlem Jonas Fuglseth  

Varamedlem Katinka Hauge (styremedlem f.o.m. 9. april 2018)  
 

Styret ble valgt på ungdomskonferansen som ble avholdt den 16.04.16 

 

Styremøter 

Det har i perioden blitt avholdt 12 styremøter totalt. 6 møter er avholdt via Skype, 1 via telefon, 2 fysiske 
møter i forbindelse med medlemsaktivitet og 3 møter på Revetal hos Ina. Det er gjennomført 3 e-
postmøter hvor det er behandlet enkeltsaker. Det har i alt blitt behandlet 123 saker i perioden. Ina 
Merkesdal har vært NORILCOs Ungdom sin kontaktperson i sekretariatet, og har fungert som styrets 
sekretær under møtene.  
 
Styret har en egen Facebookgruppe som blir brukt aktivt til dialog innad i styret. Styreleder Thomas 
Rikardsen og Ina Merkesdal ansatt i sekretariatet har hatt jevnlig kontakt for oppdateringer og 
gjennomgang av styremøter ved behov.  
 
NORILCOs Ungdom har en felles e-post; ungdom@norilco.no. Henvendelser som har kommet på denne 
mailen har styreleder Thomas Rikardsen hatt ansvaret for å følge opp.  
 
 

ÅRSMELDINGENS SIGNATUR 

 

  

 

Styreleder      Nestleder 

Thomas Holberg Rikardsen    Camilla Tjessem 
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Medlemmer 

Medlemstall 2016 

NORILCOs Ungdom hadde per 31.12.2016 følgende betalende medlemmer: 

Medlemskategori Antall 

Betalende medlemmer 268 

Antall likepersoner 14 

 

I gjennomsnitt hadde NU 12,1 medlemmer i hver avdeling.  
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Medlemstall 2017 

NORILCOs Ungdom hadde per 31.12.2017 følgende betalende medlemmer: 

Medlemskategori Antall 

Betalende medlemmer 261 

Antall likepersoner 19 
 

 

I gjennomsnitt hadde NU 11,8 medlemmer i hver avdeling. 
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Representasjon  

Unge Funksjonshemmede i 2016     Bjarne Langeland  

Unge Funksjonshemmede i 2017-2018   Marion Alver  

NOA i 2016, Aarhus, Danmark    Jonas Fuglseth  

Familiesamlingen med NORILCO i 2016   Camilla Tjessem, Glenn Nevland  

Familiesamling med NORILCO i 2017   Jonas Fuglseth, Katinka Hauge  

HS-møter i 2016  Bjarne Langeland, Thomas Rikardsen  

Ledermøte 2017      Thomas Rikardsen, Katinka Hauge  

HS-møter i 2017 og 2018     Thomas Rikardsen  

EOA i 2017, København, Danmark   Thomas Rikardsen, Jonas Fuglseth 

AU i 2017 og 2018     Thomas Rikardsen  

Representantskapsmøte til NORILCO i 2017 Thomas Rikardsen, Camilla Tjessem,  

Lene Karoliussen  

Ungdomskontakt likepersonstjenesten  Katinka Hauge  

NOA 2018, Finland Thomas Rikardsen  

 

 

Temakveld Helse Førde  

Katinka Hauge representerte NORILCOs Ungdom og NORILCO på temakveld ”leve med stomi” for 

helsepersonell og sykepleierstudenter i Førde i april 2018. Katinka snakket om at NU har fokus på 

mestring via aktiviteter sammen. Hun tok frem intervju fra NORILCO-nytt, der det fortelles om viktigheten 

av å være med på NU sine arrangementer. Hun informerte også om likepersonstjenesten i NORILCO, og 

viktigheten med kunnskap om stomi, samt om viktigheten av samarbeid mellom helsevesenet og 

NORILCO.  
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Aktiviteter 

Glenn Nevland og Jonas Fuglseth har i perioden vært arrangementsansvarlige, og har hatt hovedansvaret 

for gjennomføring av medlemsaktivitetene.  

Vinterleiren 2016 var på Sjusjøen. Dette var den første gangen vi var Sjusjøen. Vi lå på Sjusjøen 

Lodge 1, som var en nesten helt ny hytte med en høy standard. Det var 34 deltakere fra hele 14 

forskjellige distriktsavdelinger. Torsdagskveld da deltakerne kom var det middag og sosialt på kvelden.  På 

fredag kunne man velge mellom skitrekk og aktiviteter ved hytta. På lørdag ble alle med på kiting. 

 

Sommerleir 2016 ble forsøkt planlagt på lavbudsjett, men måtte til slutt avlyses av økonomiske 

årsaker.  

 

Ungdomskonferansen 2016 ble adskilt fra vinterleiren dette året. Bakgrunnen for adskillelsen var 

å få et bedre skille på leir og organisasjonsarbeid. Det var 22 deltagere inkludert 2 fra administrasjonen i 

NORILCO. Konferansen ble avholdt på Gardermoen 16.april 2016 

 

Vinterleir og ekstraordinær ungdomskonferanse 2017 foregikk på samme sted som i 

2016, på Sjusjøen Lodge. På den ekstraordinære ungdomskonferansen ble det tatt opp å flytte 

ungdomskonferansen til samme helg som NORILCOs representantskapsmøte. Aktivitetene på fredag var 

skitrekket eller aktiviteter ved hytta. På lørdag ble alle med på bobraft i Olympiaparken i Lillehammer. Det 

var 33 medlemmer fra 14 distriktsavdelinger som var med. 

 

Villmarksleir 2017 ble arrangert med midler fra EkstraStiftelsen. Leiren ble arrangert på Brennabu 

leirsenter som ligger på Vaset i Valdres, med 22 deltakere. Her fikk vi skreddersydd et program som 

inneholdt blant annet kanopadling, fjelltur, matlagingskurs på primus og bueskyting. I tillegg hadde 

Benjamin Storhaug Sandal et spennende foredrag om stomi og tur i villmarka. Han har stomi, og har gått 

et år på villmarkslinja på folkehøgskolen. Det var frivillig blant deltakerne om de ville sove inne på 

internatet, ute i lavvo eller i eget telt. 

 

Vinterleiren 2018 ble arrangert på Eventyrgården Huso i Hemsedal. Det var 30 deltakere med. Det 

er en hytte vi har vært på flere ganger tidligere. Her hadde vi en stor hytte med tilhørende storsal, og en 

liten hytte ved siden av. I tillegg var det badestamp på hytta. På fredagen kunne man som vanlig velge 

mellom aktiviteter rundt hytta, som Ina tok seg av. Eller reise til skitrekket. Deltakerne fordelte seg jevnt 

på begge aktivitetene. På lørdagen skulle vi egentlig på spa på Geilo, men etter en misforståelse mellom 

NU og spa-avdelingen, endte vi opp med å spille bowling. På det meste var det -29 grader, så det ble en 

veldig kald helg! 
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Storsamling 2018 er et nytt konsept fra NORILCO sin side. NUs arrangementsansvarlige satt som 

ungdomsrepresentanter i programkomiteen for samlingen sammen med 3 fra familiesamlingen, 1 fra DA, 

1 fra 35+ samlingen og 1 fra HS. Hele foreningen i alle aldre var samlet på Scandic Hafjell hvor det var en 

god blanding av faglig innhold, samtalegrupper og aktiviteter. På fredagen kunne deltakerne høre 

foredrag av Steinar Husby, Leila Söderholm og Brita Scheid Bjørnstad, eller besøke utstillertorget med 

bandasjister, leverandører, pasient- og brukerombudet, en ansiktsmaler, en som kunne gi råd om styling 

og ernæring, og en som sydde posetrekk på bestilling. På lørdagen kunne deltakerne velge mellom å dra 

på Maihaugen, Spa, veimuseet, downhillsykling, gondol opp hafjell-bakkene eller bli igjen på hotellet. På 

kvelden ble det arrangert disko og karaoke med underholdningsinnslag fra medlemmene.  Det var 45 

ungdommer av totalt 180 deltakere. NU stilte til disposisjon 100 000kr, men på grunn av en god økonomi i 

NORILCO, var det ikke behov for pengene likevel. Dermed fikk NU tilbake de 100 000 kr.  Storsamlingen 

ble arrangert i stedet for sommerleir for NU, 35+ samling og familiesamling i 2018. 

 

Ungdomskonferansen i 2018 arrangeres dagen før NORILCOs Representantskapsmøte på Soria 

Moria hotell i Oslo den 19. oktober 2018.  
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Informasjonsarbeid og profilering 

I april 2016 ble det trykket opp flere oppdaterte ungdomsbrosjyrer. Det ble sendt ut 50 eksemplarer av 

brosjyrene til hvert DA i mai 2016.  Administrasjonen har gjort brosjyren tilgjengelig som PDF på NORILCO 

sin nettside.  

NORILCOs Ungdom har en Facebookgruppe som styret administrerer. Denne siden gir medlemmene 

mulighet til å dele erfaringer og stille spørsmål. Styret har brukt siden til å dele relevant informasjon til 

medlemmene.  Facebookgruppen som har navnet ”NORILCOs Ungdom” hadde 324 medlemmer ved 

utgangen av 2016, 384 medlemmer ved utgangen av 2017 og 411 medlemmer per 19. september i 2018.  

Informasjon om medlemsaktiviteter har blitt publisert i medlemsbladet NORILCO-Nytt i forkant av 

aktivitetene. Det er også vært artikler i bladet i etterkant av aktivitetene.  Det har vært flere 

portrettintervjuer og artikler i NORILCO-Nytt som har omhandlet personer i NORILCOs Ungdom.  

NORILCOs Ungdom gjennomførte en rekrutteringskampanje i 2017.  Ina kjøpte inn to pulsklokker som ble 

loddet ut som gevinst til den som var flinkes til å verve, og en gevinst blant de som ble vervet. Klare 

retningslinjer for kampanjen ble utarbeidet, og kampanjen ble annonsert i NORILCO-nytt, Instagram, 

Facebooksiden og NORILCO sin nettside. Vinneren ble trukket på sommerleiren 2017.  Vi fikk inn til 

sammen 11 nye medlemmer gjennom vervekampanjen, hvorav 8 var under 35 år, og 2 fylker hvor vi ikke 

har LUL. Det ble også økt innmeldelse i Facebookgruppen vår under kampanjen.  Vi anser vervekampanjen 

som en suksess. Selv om vi har rekruttert nye medlemmer har det totale medlemstallet på betalende 

medlemmer gått ned. Dette skyldes i stor grad at den største delen av medlemsmassen vår er i 30-årene, 

og den andelen som går ut når de fyller 36 år er vesentlig større enn de som kommer inn når de fyller 15 

år.  

NORILCOs Ungdom har sin egen Instagramkonto hvor det er lagt ut bilder og informasjon.  Vi har 

oppfordret våre medlemmer til å dele bilder tagget med #norilcosungdom på Instagram.  

I perioden har vi hatt ungdommer som har deltatt på NORILCO sine familiesamlinger som 

ungdomsrepresentanter for NORILCOs Ungdom. Vi har fått gode tilbakemeldinger, og oppfatter dette 

tiltaket som positivt. Vi har opplevd at dette er med å sikre en bedre overgang for ungdommer som går 

fra barn til medlem av NU, og vi har fått med oss flere nye medlemmer som et resultat av dette.  
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Økonomi  

Regnskapet for 2016 viser et positivt resultat på 1 328 kr, og budsjettet for perioden var på 1 000 kr. 

Regnskapet for 2017 viser et positivt resultat på 46 747 kr, og budsjettet for perioden var på 13 000 kr. 

Signert årsregnskap for periodene er lagt ved årsmeldingen. 

Styrets kommentar til økonomien:  

Vi har forsøkt å holde kostnadene nede, og det er søkt prosjektmidler til å finansiere eksisterende tilbud. 

Vi er svært fornøyde med å få innvilget en prosjektsøknad, selv om vi gjerne skulle fått innvilget enda 

flere. Den søknaden vi fikk innvilget resulterte i at vi kunne arrangere den første sommerleiren på tre år. 

Egenkapitalen er økende, og styret anser økonomien som god. I neste periode har vi budsjettert med et 

lite underskudd, men håper at vi klarer å fremdeles holde kostnadene nede, slik at vi likevel kan gå i null. 
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Internasjonalt arbeid  

Nordic Ostomy Assosiation (NOA) 

Jonas Fuglseth representerte NORILCOs Ungdom på samarbeidsmøte med NOA som ble avholdt i Aarhus i 

2016. Dette var en samling for de nordiske og britiske landene. Det var 3 dager med opplegg, med faglig 

innlegg, egne møter for ungdommene og sosialt.  Det ble utvekslet erfaringer blant ungdommene, og 

sammenlignet med de andre landene har våre aktiviteter betydelig mindre faglig opplegg. Jonas kom i 

kontakt med en fra Nederland som ønsker å få flere land med i en prosjektgruppe som skal være med å 

kartlegge hvilke støtteordninger som finnes i helsevesenet for denne pasientgruppen. Jonas har hatt 

ansvaret for dialog med arbeidsgruppen Kock Pouch, og for rekrutering av personer fra Norge som ønsker 

å delta i prosjektet. I tillegg har Thomas Rikardsen deltatt på planleggingsmøtet for NOA i 2017 i Helsinki, 

samt NOA møtet i Tampere i Finland i 2018. Ungdomsarbeidet på NOA har ført til at NU har invitert unge 

medlemmer fra NOA med på vinterleir, både i 2018 og i 2019, som et tiltak for å bli bedre kjent med 

organisasjonene i nabolandene våre.  

 

European Ostomy Assosiation (EOA)  

Jonas Fuglseth og Thomas Rikardsen representerte NORILCOs Ungdom på samarbeidsmøte med EOA som 

ble avholdt i København i 2017.  Dette var en samling for hele Europa, og det var også representanter fra 

Israel og Zimbabwe. En person (EOA Youth Contact) er blitt utnevnt i samarbeidet som ansvarlig for å 

inneha oppdatert kontaktinformasjon til nøkkelpersoner i hver organisasjon, for å sørge for god 

kommunikasjon på tvers mellom møtene.  

 

Annet internasjonalt arbeid  

NU åpnet for at internasjonale deltakere kunne delta på vinterleiren 2018. Vi fikk dekket opp til 10 000 kr 

fra HS for internasjonale deltakere på leir. Det deltok 1 internasjonal deltaker fra Finland, 1 deltaker fra 

Kosovo meldte avbud. Vi fikk positive tilbakemelding etter vinterleiren både fra den internasjonale 

deltakeren og resten av deltakerne. På bakgrunn av dette er vi positive til å invitere internasjonale 

deltakere til våre arrangementer i fremtiden.  

ISILCO inviterte nabolandene til en guidet fjelltur på Island i august 2018. Styret vurderte tilbudet som 

svært kostbart, og at det ikke var satt av midler i budsjettet til å sponse deltakerne på dette. Informasjon 

om turen ble publisert på NUs Facebookgruppe, slik at dem som eventuelt var interesserte kunne reise på 

egen regning. 
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Lokale Ungdomslag (LUL) og ungdomskontakter  

Lokale Ungdomslag (LUL) 

Styret har sett behov for å opprette lokale ungdomslag som en fast sak på styremøtene. Det er forsøkt å 

sette opp kontaktpersoner for hvert LUL, slik at vi stort sett har fått jevnlig oppdateringer fra alle LUL. 

NORILCOs Ungdom har nå 5 lokale ungdomslag: 

NU Oslo  

NU Nordland  

NU Sør-Trøndelag  

NU Sør-Vest  

NU Bergen  

NU Nordland ble etablert i 2017. Styret bisto med å sende dem alle aktuelle dokumenter for oppstart, og 

NU Nordland fikk oppstartstøtte til etablering av nytt LUL.  

NU Sør-Vest (tidligere NU Sørlandet) ble etablert i desember 2017, hvor det ble gjennomført 

sammenslåing av de tre LUL tilhørende NORILCO Sør-Rogaland, NORILCO Vest- og Aust-Agder. 

Styret har oppfordret LUL til å samarbeide på tvers, og invitere ungdommer på steder der det ikke er LUL.  

Glenn Nevland og Ina Merkesdal utarbeidet dokumentet ”Oppstart av LUL” i 2016.  Dette veiledende 

dokumentet er lagt som et eget punkt under ungdom på NORILCO sin nettside.  

Ungdomskontakter  

Det har vært fokus på å styrke ordningen med ungdomskontakter i DA. Glenn Nevland har hatt 

hovedansvaret for organisere og videreutvikle ungdomskontaktordningen. Ungdomskontakt i DA har som 

hovedoppgave å være kontaktperson for ungdommene i distriktet og DA. På NORILCO sine nettsider er 

det kontaktinformasjon om hvem som er ungdomskontakt for hvert distrikt.  I 2017 ble alle lederne i DA 

kontaktet for informasjon og påminnelse om ungdomskontakter, vi fikk svar fra over halvparten. Det ble 

lagt frem et eksempel på hvordan ordningen kan styrkes, og det ble lagt fokus på at vervet 

ungdomskontakt skal fremstilles som en gode, med det ønske om å gjøre det lettere å både rekruttere og 

beholde ungdomskontakter. Eksempler til godene for ungdomskontaktene som ble fremstilt som for DA 

var blant annet at: DA burde være med å dekke utgifter og reise, samt egenandel for lokal 

ungdomskontakt på DA-aktiviteter. DA burde sette av litt penger i budsjettet deres for å dekke lokal 

ungdomskontakt på sentrale aktiviteter. Tanken bak styrking av denne ordningen er at samarbeidet 

mellom ungdommene og DA skal kunne bedres, samt at vi vet at det er et ønske både fra DA og LUL om å 

få flere aktive ungdommer både lokalt og sentralt. De DA som vi fikk kontakt med stilte seg noe spørrende 

med tanke på det økonomiske for dem i å ha en ungdomskontakt, men alle DA var positive til styrking av 

ordningen.  

Styrking av ungdomskontaktordningen er fortsatt under utvikling, og eksempler som er fremmet for DA er 

ikke satt i verk enda. Planen er oppdatere hvem som er ungdomskontakter, og å utvikle retningslinjer for 

ungdomskontaktene. Dette blir videreført til neste styre for å ta stilling til.  
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Politisk arbeid  

Unge funksjonshemmede  

NORILCOs Ungdom er svært fornøyde med å ha hatt NU representanter i styret i Unge 

funksjonshemmede, for å ivareta vår pasientgruppe sine rettigheter i Unge funksjonshemmede sitt 

politiske arbeid for funksjonshemmede. Bjarne Langeland satt som NU sin representant i styret i Unge 

Funksjonshemmede i 2016, og Marion i 2017-2018. Vi har hatt kontakt med representanten i Unge 

Funksjonshemmede i forkant av hvert møte, og har forbedret rutinene for å følge opp og bedre 

kommunikasjonen. Unge funksjonshemmede har ikke behandlet noen svært aktuelle saker for vår 

målgruppe i perioden, men vi ønsker å opprettholde en god dialog i videre drift.  

Høringssvar  

Med hjelp av politisk rådgiver i NORILCO har vi fulgt NORILCOs politiske arbeid tett gjennom styreleder sin 

posisjon i hovedstyret, og han har sørget for at ungdommenes stemme er ivaretatt i høringssvarene som 

NORILCO sendte inn i 2017, på følgende områder:   

 

- Nasjonalt tarmscreeningsprogram; Øremerking av mer midler for hurtig oppbygging av 

koloskopikapasiteten, både med tanke på utstyr og utdannelse av helsepersonell  

- Kartlegging og standardisering av opplæring og oppfølging av pasientgrupper med stomi, samt etablering 

av pasientforløp  

- Medisinsk forbruksmateriell: bevilgningen vernes og indeksreguleres som normalt  

- Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering: det settes av høyere bevilgninger til kommunene i 2019, 

og øremerke midlene til rehabiliteringssentre, LMS-kurs og oppbygning av fagmiljøer. 
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Likepersonstjenesten  

Likepersonskursene som har blitt arrangert av NORILCO i perioden har hatt mange ungdommer som 

deltakere. Flere ungdommer er blitt godkjente som likepersoner, og det økte fra 14 unge likepersoner i 

2016, til 19 unge likepersoner i 2017. Det er satt mer fokus på å belyse at likepersoner er med på 

arrangementene til NORILCOs Ungdom. De 2 siste årene har likepersonene blitt presentert i begynnelsen 

av turene, slik at deltakerne er blitt informert om hvem som er likepersoner, og kan ta kontakt med dem 

ved behov. Det er rapportert om aktive unge likepersoner. Et eksempel fra 2017: 13 av de unge 

likepersonene rapporterte inn 127 personlige besøk, og 98 samtaler over telefon og mail. Det ble også 

registrert 89 aktivitetsdager som vi får fra Bufdir for.  

 

Inntektsbringende arbeid  

Prosjektmidler  

Styret har hatt fokus på å søke prosjektmidler til å finansiere eksisterende tilbud. I 2016 ble det sendt to 

søknader til Exstrastiftelsen, Villmarksleir i Brennabu og Ekstremsportleir i Voss. Styret hadde ikke 

kapasitet til å sende inn søknadene, men Ina Merkesdal skrev søknadene og sendte inn søknadene på 

styret sitt vegne. Villmarksleiren i Brennabu ble innvilget, og  arrangementet ble gjennomført med 

suksess. Styret har ikke hatt kapasitet til å sende inn noen andre søknader løpet av perioden.  

Annet inntektsbringende arbeid  

Vervekampanjen som tidligere nevnt i årsmeldingen ble en suksess, og derfor også en del av NORILCOs 

Ungdom sitt inntektsbringende arbeid. 

Frifondmidler  

NORILCO mottar ca. 70 000 kr fra Frifond hvert år, som lyses ut i januar slik at lokallag i NORILCOs 

Ungdom kan søke midler lokalt.  

Hvert LUL har sendt inn søknad til Frifond, og styret har fordelt midlene gjennom en fordelingsnøkkel.  

LUL sender inn søknad om Frifondmidler gjennom å levere en rapport over aktivitet som er gjort 

foregående år. Sekretariatet sender ut informasjon om Frifondmidler, og de har også ansvaret for å se 

hvilke av aktivitetene som er registret som likepersonsaktivitet, og rapportere det til Bufdir ut i fra samme 

rapport. 

Bruk av midler 

Styret har valgt å holde kostnadene for styrearbeid nede for å bygge opp, samt opprettholde 

egenkapitalen. Et av de kostnadsbesparende tiltakene har vært å gjennomføre styremøter over Skype- og 

e-post i stedet for fysiske møter.  
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Organisasjonsutvikling  

Under Ungdomskonferansen 2016 ble det vedtatt nytt punkt til arbeidsprogrammet 2016-2018. 

Organisasjonsutvikling - Utrede fordeler og ulemper med NU som en selvstendig ungdomsorganisasjon.  

 

Utredning av fordeler og ulemper ved en løsrivelse av NU fra NORILCO 
Utredningen er utført av en arbeidsgruppe bestående av: 

Thomas Rikardsen, Leder NU 

Camilla Tjessem, Nestleder NU 

Oscar Warholm, Styremedlem NU, Organisasjonspolitisk Ansvarlig 

Ina Merkesdal (NORILCOs sekretariat) 

Gruppen hadde et oppstartsmøte i september 2016 for å fordele oppgaver og legge en fremdriftsplan for 

utredningen. Thomas utarbeidet første utkast til utredningen i februar 2017, etter å ha innhentet råd og 

informasjon fra LNU og andre organisasjoner. I innspurtsarbeidet med utredningen før 

Ungdomskonferansen 2018 ble saken tatt opp til orientering på hvert styremøte. Endelig versjon av 

dokumentet ble godkjent av hele styret sammen med de øvrige sakspapirene til Ungdomskonferansen. 

Arbeidsgruppen er tydelige i sin konklusjon om at verken NORILCO eller NORILCOs Ungdom er tjent med 

en eventuell løsrivelse.  

 

Dokument om konsekvensutredning av løsrivelse er lagt ved årsmeldingen.   
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Annet  

Medlemsmodellen  

Under ledermøte i 2017 ble boken ”Medlemsmodellen” presentert. NU sitt styre vedtok at alle 

styremedlemmer skulle lese denne boken, og deretter diskutere bokens innhold, og hvordan vi kunne 

bruke modellen i vårt videre arbeid. Styret kom frem til disse punktene:  

Styret ønsker å kommunisere at NU er flinke til å:  

• Oppfordre lokallagene om å følge opp medlemmer som bare har deltatt en gang, ringe de og 

spørre om de ikke vil være med på neste arrangement.  

• Oppfordre de lokale lederne til å kontakte sine medlemmer, og få de med når vi har sentrale 

arrangementer.  

Styret ønsker å kommunisere endringer NU kan gjør og/eller kan bli bedre til å:  

• En i styret kan ha hovedansvaret for et rekrutteringsfokus, og en annen i styret kan ha 

motivasjonskurs for å motivere eksisterende tillitsvalgte. Disse rollene kan eventuelt erstatte 

dagens ”organisasjonspolitisk styremedlem” o.l.  

• Ha rutine på å sende ut medlemsundersøkelse annethvert år, med spørsmål som for eksempel 

”hva kan vi gjøre for deg?” ”Vil du bidra med noe?” 

• På arrangementer: Se de som ikke så lett blir sett.  

• Etterstrebe å ha personlig kontakt med medlemmer, og ikke forvente at medlemmer tar initiativ 

etter fellesmailer o.l.  

• Lage brukervennlige instruksvideoer for nye tillitsvalgte. Kanskje bruke YouTube som en kanal ved 

behov.  

• Sørge for at flest mulig medlemmer registrerer NORILCO med avtalegiro. 

• Ringe aktive medlemmer som har glemt å betale kontingenten sin. NU mister om lag 40-60 

medlemmer hvert år bare fordi de glemmer å betale fakturaen sin.  
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#Metoo-kampanjen  

Selv om NORILCOs Ungdom aldri har mottatt varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet i 

organisasjonen har den aktuelle #metoo-kampanjen satt lys på viktigheten av at ordinasjoner bør ha 

vedtatt retningslinjer for håndtering av varsler og uønsket seksuell oppmerksomhet allerede før det skjer. 

Samt å informere medlemmer om hvor eventuelle varsler skal rettes til i fremtiden. Som en reaksjon på 

#metoo-kampanjen vedtok styret i NORILCOs Ungdom retningslinjer for håndtering av seksuell 

trakassering i organisasjonen. Disse retningslinjene er blitt publisert under styredokumenter under punkt 

ungdom på NORILCO sine nettsider. Det er sendt ut informasjonsmail om dette til alle ledere i NU for 

orientering.  

 

Nytt GDPR regelverk  

Det nye personvernregulativet tredde i kraft 1 juli. Hovedstyret i NORILCO har utarbeidet 

rutinebeskrivelser og retningslinjer for å fylle kravene til personvern ved behandling av 

personopplysninger. Både lokale ungdomslag og DA er selv ansvarlige for å følge opp kravene til 

personvern i sine rutiner.  Sekretariatet ordner slik at NU får tilgang til NU-mappen i Sharepoint, slik at 

alle i styret kan lagre sine dokumenter om leirer der, istedenfor på sine private PCer. I kommende periode 

vil det bli innført praksis om at alle lokale ungdomslag må bruke en @norilco.no adresse i stedet for sine 

private e-poster som kontaktledd ut til medlemmene.  
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Oppsummering og videre arbeidsplan/oppfordringer 

Styret har jobbet ut ifra det veiledende dokumentet ”Arbeidsprogram for NU 2016-2018” som ble revidert 

på Ungdomskonferansen i 2016.  Vi har måtte prioritere satsingsområder, samt kutte ut noen av våre 

faste aktiviteter. Sommerleir 2016 ble ikke gjennomført fordi vi ikke fikk innvilget søknader om midler på 

disse. Opplæring i organisasjonsarbeid ble tilbudt ungdommene gjennom NORILCOs Ledermøte der det 

ble arrangert styrekurs, søknadsskrivekurs og kurs i medlemsregisteret.    

Vi vil fortsette å ha en konkret arbeidsplan med konkrete og målbare mål, som blant annet utfordrer det 

neste styret til å fortsette å jobbe med rekrutering, profilering og innføring av sikre personvernsrutiner. Vi 

vil også oppfordre det neste styre til bedre oppfølging av de lokale tillitsvalgte, samt jobbe videre med å få 

flere ungdomskontakter og kontakt med DA i forbindelse med det. Det er begynt å utforme retningslinjer 

innenfor dette, og det oppfordres til å fortsette å arbeide med det.  

Rent erfaringsmessig ønsker styret å belyse at det kan være viktig å ha tre nye faste saker for alle 

styremøter: 1. Gjennomgang av arbeidsplan- hva er gjennomført, og hva står igjen? 2. Fortløpende 

gjennomgang av hva som kan skrives inn i årsmelding. 3. Oppdatering fra LUL. Hva er gjennomført, og hva 

jobbes videre med. Hvilke behov har LUL, og hvem hjelper/følger dette opp. Det kan være en god ide at 

en fra styret har kontakt med hvert LUL. 

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen tar årsmeldingen til orientering slik den foreligger.   
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SAK 6 Regnskap 2016 og 2017 
Styret legger frem regnskapet for 2016 og 2017.  
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Innstilling: Ungdomskonferansen tar regnskapet for 2016 og 2017 til orientering.  
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SAK 7 Arbeidsprogram for perioden 2018 til 2020 
 

ARBEIDSPROGRAM FOR NU 2018 – 2020 
Arbeidsprogrammet for 2018-2020 er ment som et veiledende dokument for 

satsningsområder som Ungdomskonferansen i NORILCOs Ungdom ønsker at styret og andre 

frivillige i NU skal jobbe videre med.  

NU SKAL I PERIODEN: 

1. Gjennomføre faste aktiviteter 

• Vinterleir    Mars 2019 

• Vinterleir    Februar 2020 

• Ungdomskonferanse       høsten 2020 

 

2. Drift 

• Søke om midler til sommerleir gjennom ExtraStiftelsen 

• Tilby opplæring i organisasjonsforståelse til NUs tillitsvalgte 

• Sørge for at NU følger NORILCOs rutiner for personvern 

 

3. Likepersonstjenesten 

• Rekruttere flere unge likepersoner 

• Konkretisere rollen til sentral ungdomskontakt for likepersonstjenesten 

 

4. Informasjonsarbeid/profilering 

• Opprettholde Facebookgruppen 

• Jobbe for økt synlighet av NORILCOs Ungdom i det nasjonale mediebildet 

• Bidra med materiell til NORILCO sine nettsider og medlemsblad 

• LUL sine nettsider skal være oppdaterte og informative 

• Øke medlemstallet med minimum 5 %  
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5. Politisk påvirkning 

• Opprettholde samarbeidet med Unge funksjonshemmede 

• Engasjere seg i aktuelle saker for personer i vår målgruppe 

• Være aktive i hovedorganisasjonen  

 

6. Lokale ungdomslag og ungdomskontakter 

• Jobbe for at alle DA skal ha egen ungdomskontakt 

• Tilby oppfølging av LUL og ungdomskontakter minst 2. ganger i året 

• Sørge for at guiden for oppstart av LUL til enhver tid er oppdatert 

 

7. Internasjonalt arbeid 

• Opprettholde kontakten og samarbeidet med de internasjonale 

ungdomsorganisasjonene 
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SAK 8 Budsjett 

Sak 8 a) Fastsetting av styrehonorar 
NU styret ønsker å fastsette styrehonorar for NU styret i kommende periode i henhold til vedtektenes § 7.  

Dette har tradisjonelt vært en symbolsk sum for å kompensere for utgifter styremedlemmene har. Forrige 

periode fikk styremedlemmer 1000 kr, og varamedlemmer 500 kr, som utbetales ved periodens utløp. 

Styret ønsker å frasi seg honoraret for neste periode. Begrunnelsen er både av økonomiske årsaker for å 

minimere underskuddet i neste periode, og fordi styret ikke betaler egenandeler i forbindelse med 

sentrale arrangementer i verken NU eller NORILCO, og at denne økonomiske fordelen ved å være 

styremedlem i seg selv er tilstrekkelig kompensasjon. I tillegg dekkes selvfølgelig alle utgifter de frivillige 

måtte ha i forbindelse med sitt verv i perioden.  

Forslag fra styret om styrehonoraret i kommende periode er som følger:  

Styreleder: Dekkes inn under HS styrehonorar  

Styremedlemmer: 0,-  

Varamedlem: 0,- 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen fastsetter styrehonorar som det foreligger.  
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Sak 8 b) Budsjett 2018 
Styret legger frem budsjettet for 2018.  

 

Innstilling: Ungdomskonferansen tar budsjettet til orientering.  

 

 

Sak 8 c) Budsjettforslag 2019 og 2020 
 

Innstilling: Ungdomskonferansen gir NU styret myndighet til å vedta budsjett for 2019 og 2020 ut i fra 

arbeidsprogrammet og foreningens økonomiske situasjon.   
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SAK 9 Vedtektsendringer 
 

Sak 9 a) Endring av § 1 Navn 
Forslagsstiller: NU Styret 

 

Vedtekten slik den står i dag:  

§ 1 NAVN  

Foreningens navn er NORILCOs Ungdom (NU).  

Lokale ungdomslag skal hete NU (fylke/region). 

 

Vedtekten slik den foreslås endret:  

§ 1 NAVN  

Foreningens navn er NORILCOs Ungdom (NU).  

Lokale ungdomslag skal hete NU (område). 

 

 

Bakgrunnen for endringen 

I følge nåværende vedtekter er navn som NU Sør-Vest, NU Sør-Trøndelag og NU Bergen egentlig 

vedtektsstridige, siden disse navnene ikke beskriver et fylke eller en region. Styret foreslår derfor å endre 

vedtekten til området lokallaget gjelder for, slik at navnene står i forhold til vedtektene.  

 

 

 

 

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen godkjenner endringen.  
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Sak 9 b) Endring av § 3.1 Medlemskap 
Forslagsstiller: NU Styret 

 

Vedtekten slik den står i dag:  

§ 3.1 Medlemskap  

Medlemmer kan kategoriseres som:  

Hovedmedlemmer 

Bedriftsmedlemmer 

 

Vedtekten slik den foreslås endret:  

§ 3.1 Medlemskap  

Medlemmer registreres i NORILCOs medlemsregister, og kategoriseres på samme måte som i NORILCO.  

 

 

 

Bakgrunnen for endringen 

Styret ønsker fleksible vedtekter som NU ikke trenger å endre dersom NORILCO gjør endringer i vedtekter 

som ikke påvirker NU. Dersom NORILCO ønsker å endre sine medlemskategorier vil det være naturlig at 

NUs vedtekter endrer seg med det samme siden vi har et felles medlemsregister.  

 

Alternativt kan hele punktet slettes, slik at det uansett vil være NORILCOs kategorier som gjelder.  

 

 

 

 

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen godkjenner endringen.  
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Sak 9 c) Tillegg av § 3.3 Ekskludering 
Forslagsstiller: NU Styret 

 

Forslag til ny paragraf: 

§ 3.3 Ekskludering fra medlemsaktiviteter 

Medlemmer som opptrer bevisst skadelig for NORILCOs omdømme eller har oppført seg truende mot 

andre medlemmer på arrangementer i regi av NU kan ekskluderes fra fremtidige medlemsaktiviteter. 

Vedtak om ekskludering kan gjøres etter høring av alle involverte parter, og avgjørelsen må fattes av et 

fulltallig og enstemmig styre. Vedtak om ekskludering kan klages inn til hovedstyret i NORILCO.  

 

 

Bakgrunnen for tillegget 

For å følge opp retningslinjene for håndtering av seksuell trakassering i NORILCOs Ungdom mener styret 

at NU også burde ha en vedtekt som gir rom for å ekskludere enkeltmedlemmer fra aktiviteter i regi av 

organisasjonen. Grunner til ekskludering kan for eksempel være hvis et medlem i organisasjonen utsetter 

andre medlemmer for seksuelle overgrep, vold eller trusler, eller opptrer på en måte som motarbeider 

organisasjonens formål eller omdømme.  

Styret har ikke opplevet noe behov for en slik paragraf verken før eller nå, men ønsker den som en «siste 

utvei» dersom det en gang skulle bli nødvendig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen godkjenner tillegget.   
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Sak 9 d) Endring av § 4.1 Møterett på ungdomskonferansen 
Forslagsstiller: NU Styret 

 

Vedtekten slik den står i dag:  

§ 4.1 Møterett på ungdomskonferansen  

Alle betalende medlemmer i NORILCOs Ungdom har møte- og talerett på Ungdomskonferansen. Der det 

finnes lokale ungdomslag møter representant for laget. Der dette ikke finnes møter ungdomsrepresentant 

fra Distriktsavdelingene (DA). Alle ungdomslag har to stemmer under Ungdomskonferansen, der det ikke 

finnes ungdomslag har DA to stemmer. 

 

Vedtekten slik den foreslås endret:  

§ 4.1 Møterett på ungdomskonferansen  

Alle betalende medlemmer i NORILCOs Ungdom har møte- og talerett på Ungdomskonferansen. Der det 

finnes lokale ungdomslag møter representant for laget. Der dette ikke finnes møter ungdomsrepresentant 

fra Distriktsavdelingene (DA). Alle ungdomslag har to stemmer under Ungdomskonferansen, der det ikke 

finnes ungdomslag har DA to stemmer. NU-styret stiller i utgangspunktet som observatører, men kan 

utnevnes som delegater for sitt lokale ungdomslag.  Det er styret i de lokale ungdomslagene eller 

distriktsavdelingene som avgjør hvem som skal sendes som deres delegater og eventuelle observatører.  

 

Bakgrunnen for endringen 

Denne endringen inneholder i praksis 3 ulike deler.  

Del 1: Fjerning av to overflødige setninger: Andre og tredje setning kan slettes, da det er gjentakende og 

blir oppsummert i fjerde setning.  

Del 2: En presisering: Det er allerede implisitt, men NU-styret ønsker en presisering av sin rolle under 

konferansen, da det tidligere har blitt stilt spørsmål om de er observatører eller delegater, og om de kan 

representere det sentrale styret.  

Del 3: Et tillegg om at det er de lokale leddene som utnevner sine representanter, for å understreke at 

ikke medlemmer selv kan avgjøre om de er delegater eller ikke -det skal kreve en forankring lokalt.  

 

 

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen godkjenner endringen i sin helhet.  
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Sak 9 e) Endring av § 4.2 Saksliste 
Forslagsstiller: NU Styret 

 

Vedtekten slik den står i dag:  

 

§ 4.2 Saksliste  
Ungdomskonferansen behandler følgende 

saker:  

- Godkjenning av innkalling  

- Valg av dirigent  

- Valg av to referenter  

- Valg av tellekorps  

- Årsmelding  

- Regnskap  

- Arbeidsprogram for kommende periode  

- Budsjett for kommende periode  

- Innkomne saker  

- Valg av nytt styre  

- Fastsetting av styrehonorar  

- Valg av revisor  

- Valg av valgkomité  

 

Vedtekten slik den foreslås endret:  

 

§ 4.2 Saksliste  
Ungdomskonferansen behandler følgende 

saker:  

- Godkjenning av innkalling  

- Valg av dirigent  

- Valg av to referenter  

- Valg av tellekorps  

- Årsmelding  

- Regnskap  

- Arbeidsprogram for kommende periode  

- Budsjett for kommende periode  

- Innkomne saker  

- Valg av nytt styre  

- Fastsetting av styrehonorar  

- Valg av revisor  

- Valg av valgkomité 
 

Bakgrunnen for endringen 

Det er ingen grunn til at NU skal trenge å velge revisor på Ungdomskonferansen, siden NU ikke har eget 

regnskap eller revisor. Vedtaket i saken har de siste årene alltid vært «NU bruker samme revisor som 

NORILCO sentralt.», og noe annet ville uansett ikke blitt gjeldende, fordi det er Representantskapet til 

NORILCO som er det høyeste organet, og bestemmer hvorvidt NORILCO skal skifte revisor eller ikke.  

Det er en vanlig paragraf i vedtektene til organisasjoner at det høyeste organet velger revisor, med det gir 

kun mening der organisasjonen har egen regnskapsfører og revisor. Det er sikkert derfor vedtekten 

opprinnelig ble utformet slik. Men siden NU uansett er underlagt NORILCOs regnskap er det dermed helt 

unødvendig å behandle på ungdomskonferansen, og kan sløyfes som fast sak.  

Endringen vil ikke få konsekvenser for tilskuddsordninger.  

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen godkjenner endringen. Vedtekten trer i kraft umiddelbart, slik at saken 

utgår av sakslisten.  

  



 

39 
 

 

Sak 9 f) Tillegg av § 4.5 Ekstraordinær Ungdomskonferanse 
Forslagsstiller: NU Styret 

 

Forslag til ny paragraf:  

§4.5 Ekstraordinær Ungdomskonferanse 

Det innkalles til Ekstraordinær Ungdomskonferanse dersom NU-styret, eller over halvparten av de lokale 

ungdomslagene forlanger det. Kun den/de saken(e) som gjør det nødvendig med en Ekstraordinær 

Ungdomskonferanse kan behandles på møtet. I innkallingen skal de sakene som skal behandles på 

konferansen oppgis. Innkallingen skal sendes ut senest 5 uker før konferansen skal finne sted. NU styret 

fastsetter ellers gjeldende frister, og opplyser om disse i innkallingen.  Øvrige bestemmelser for 

Ungdomskonferansen vil også gjelde på en Ekstraordinær Ungdomskonferanse.  

 

 

Bakgrunnen for endringen 

Vedtektene til NU mangler bestemmelser for hvordan man gjennomfører en Ekstraordinær 

Ungdomskonferanse, og styret ønsker å fastsette dette. Behovet gjør seg særlig gjeldende fordi den 

tilsvarende vedtekten (§ 8) i NORILCOs vedtekter fastslår at minst 8 av 22 distriktsavdelinger må forlange 

et ekstraordinært representantskapsmøte, mens NU bare har 5 lokale ungdomslag. Det gjør det 

problematisk å overføre intensjonen i NORILCOs vedtekt til NU uten ytterligere bestemmelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen godkjenner endringen.  
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Sak 9 g) Endring §5 Styret 
Forslagsstiller: NU styret 

Vedtekten slik den står i dag:  

§ 5 STYRET  
Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer, samt vara. Styrets leder sitter i NORILCOs 
Hovedstyre, og deltar på representantskapsmøte som en del av NORILCOs HS. Styret stiller med to 
øvrige representanter til NORILCOs representantskap. Ved leders forfall tiltrer nestleder eller 
eventuelt annet styremedlem i NORILCOs Ungdom hovedstyret. Styret skal representere NORILCOs 
Ungdom i hovedstyret. Styret har anledning til å opprette arbeidsutvalg. Det skrives protokoll fra 
styremøtene som gjøres tilgjengelig for lokale ungdomslag, ungdomsrepresentantene i 
distriktsavdelingene, distriktsavdelingene og hovedstyret via sekretariatet. NU styret skal være 
talerør for medlemmene i NORILCOs Ungdom.  
 

Vedtekten slik den foreslås endret:  

§ 5 STYRET  
Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer, samt vara, og er vedtaksdyktige når minst 
halvparten er tilstede. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. Styrets leder sitter i 
NORILCOs Hovedstyre, og deltar på representantskapsmøte som en del av NORILCOs HS. Styret stiller 
med to Øvrige representanter til NORILCOs representantskap følger NORILCOs modell for fordeling 
av stemmer, og velges av NUs styret. Ved leders forfall tiltrer nestleder eller eventuelt annet 
styremedlem i NORILCOs Ungdom hovedstyret. Styret skal representere NORILCOs Ungdom i 
hovedstyret. Styret har anledning til å opprette arbeidsutvalg. Det skrives protokoll fra styremøtene 
som gjøres tilgjengelig for lokale ungdomslag, ungdomsrepresentantene i distriktsavdelingene, 
distriktsavdelingene og hovedstyret via sekretariatet. NU styret skal være talerør for medlemmene i 
NORILCOs Ungdom.  
 

Bakgrunnen for endringen 

Her foreslås egentlig tre endringer i én:  

1. NU styret skal være vedtaksdyktige når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede 

2. Ved stemmelikhet skal styreleder inneha en dobbeltstemme 

3. NU styret velger hvem som skal representere NU på NORILCOs Representantskapsmøte 

Dagens vedtekter sier ingenting om hvor mange styremedlemmer som må være tilstede for at et vedtak 

skal være gyldig, eller hva som skjer ved stemmelikhet. Endringen er inspirert av NORILCOs vedtekter, der 

dette er spesifisert. Det at antallet NU representanter på NORILCOs Representantskap endres fra to til å 

følge NORILCOs modell er en redaksjonell endring, siden modellen er blitt endret siden sist, og NU styret 

mener det er naturlig at det er de som foretar utvelgelsen om hvem som skal inneha disse delegatene.  

 

Innstilling: Ungdomskonferansen vedtar endringen.  
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Sak 9 h) Endring av § 6.3 Rapportering 
Forslagsstiller: NU Styret 

 

Vedtekten slik den står i dag:  

§ 6.3 Rapportering  

Lokale ungdomslag rapporterer årlig om sin økonomi, sine arrangementer og likepersonsaktiviteter til sin 

distriktsavdeling, og om bruk av sine frifondsmidler til sekretariatet.  

 

Vedtekten slik den foreslås endret:  

§ 6.3 Rapportering  

Lokale ungdomslag rapporterer årlig om sin økonomi, sine arrangementer og likepersonsaktiviteter til sin 

distriktsavdeling, og om bruk av sine frifondsmidler til sekretariatet. NU styret rapporterer sin aktivitet og 

økonomi til sekretariatet.  

 

Bakgrunnen for endringen 

Kun en presisering av en etablert praksis. Når det står spesifikt at LUL rapporterer til NU bør det også 

nevnes at sentralleddet i NU rapporterer til sekretariatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen vedtar endringen.  
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Sak 9 i) Endring av § 8 Tillitsvalgte  
Forslagsstiller: NU Styret 

 

Vedtekten slik den står i dag:  

§ 8 TILLITSVALGTE  

Medlemmer som har eierinteresse, er ansatt i eller tilknyttet produsent, importør og leverandør av utstyr 

til stomiopererte, kan ikke være tillitsvalgt i NORILCOs Ungdom.  

 

Vedtekten slik den foreslås endret: 

§ 8 TILLITSVALGTE 

Alle medlemmer som har betalt kontingent inneværende år kan stille til valg i verv i NORILCOs Ungdom.  

§8.1 Habilitet  

Ved behandling av saker der et styremedlem har direkte interesser, plikter vedkommende å melde sin 

inhabilitet. Ved behandling av saker som har direkte innvirkning på rammevilkår for egen avdeling skal 

styremedlemmet melde sin inhabilitet.   

§ 8.2 Mistillit 

Mistillit til en tillitsvalgt kan kun vedtas av det organ som ga den tillitsvalgte sin tillit, eller et organ med 

høyere myndighet enn det som ga den tillitsvalgte sin tillit. Ved forslag om mistillit kan styret gi forslaget 

suspenderende virkning med 2/3 flertall frem til det kompetente organet har behandlet og avgjort saken. 

Den som blir gjenstand for et mistillitsforslag har i alle tilfeller innsyn og rett til å uttale seg i saken.  

 

Bakgrunnen for endringen 

Styret ønsker å presisere at medlemmer må ha betalt inneværende kontingent for å kunne stille til valg.  

Styret ser ingen åpenbare ulemper ved at en tillitsvalgt i NORILCO også har andre roller hos produsenter, 

importører eller leverandører av stomiutstyr, så lenge vedkommende melder seg inhabil i saker som for 

eksempel hvilke utstillere som skal inviteres på samlinger, sponse arrangement eller delta som 

innleggsholdere i regi av NORILCO.   

Styret ønsker også en paragraf tilsvarende §30 i NORILCOs vedtekter, som gir en sanksjonsmulighet 

dersom en tillitsvalgt opptrer illojalt mot den tillit som er gitt. Denne presiseringen vil gjelde likepersoner 

som bryter taushetsplikten, styremedlemmer som opptrer illojalt eller inhabilt og tillitsvalgte som 

misbruker sin maktposisjon overfor andre medlemmer. Det kan også gjelde tillitsvalgte som ikke handler i 

tråd med gjeldende personvernrutiner i organisasjonen.  

 

Innstilling: Ungdomskonferansen godkjenner endringen.  
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SAK 10 Retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering 
 

Som en reaksjon på #metoo-kampanjen vedtok styret i NORILCOs Ungdom den 1. februar 2018 

retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering i organisasjonen på møte 1/18. Styret ønsker at 

retningslinjene skal forankres i NORILCOs Ungdom sin øverste myndighet, og dermed også vedtas av 

Ungdomskonferansen. Retningslinjene er publisert på NORILCOs Ungdom sine nettsider under 

«styringsdokumenter».   

 

Retningslinjer for håndtering av 
seksuell trakassering i NORILCOs 
Ungdom  
Vedtatt av NORILCOs Ungdom sitt styre som en reaksjon på #metoo-kampanjen i 2018. 
 
Sist vedtatt: 01.02.18  
 
BAKGRUNN FOR RETNINGSLINJENE  
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med NORILCOs Ungdom sine verdier. 
Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, 
seksuell orientering, diagnose og funksjonshemming i vår organisasjon. Det er et viktig mål å utvikle 
toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, 
trakassering og hets. Alle i NORILCOs Ungdom bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg 
atmosfære for alle medlemmer.  
 
BEGREPSAVKLARING  
Med seksuell trakassering menes «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den 
oppmerksomheten rammer.» (likestillingsloven). Merk at det er hvordan handlingen oppleves som 
avgjør om det er snakk om seksuell trakassering, ikke intensjon eller handlingen i seg selv.  
Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke 
ønsker, eller er i stand til å gi sitt samtykke til.  
Tillitsvalgte har et selvstendig ansvar for å spre bevissthet om hva som utgjør seksuell trakassering.  
 
RETNINGSLINJER FOR Å UNNGÅ SEKSUELL TRAKASSERING  
1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling 
som kan oppleves som krenkende.  
2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.  
3. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler medlemmers kjønn eller seksuelle orientering 
på en negativ måte.  
4. Tilstreb å ha begge kjønn representert i støtteapparatet som håndterer varslere.  
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5. Unngå kontakt med medlemmer i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med 
foresatte eller styret.  
6. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares 
åpent i miljøet.  
7. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.  
8. Respekter andres «nei».  
9. Tydeliggjør for deltakere på samlinger hvor varsler kan meldes og om det finnes en anonym måte å 
varsle på.  
10. Grip inn og varsle ledelsen dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.  
 
Støtteapparatet (styret i NORILCOs Ungdom, lokale ledere for LUL mfl.) har hovedansvar for at 
retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen.  
 
HÅNDTERING AV VARSLER  
Dersom en tillitsvalgt får kjennskap til at seksuell trakassering forekommer i organisasjonen, eller på 
arrangementer i regi av organisasjonen, må den tillitsvalgte straks gripe inn for å stanse dette. 
Dersom en selv opplever, bevitner eller får høre om seksuell trakassering skal dette så snart som 
mulig meldes fra om, slik at det det valgte organ som er nærmest situasjonen, kan ta tak i og sørge 
for at problemet blir løst.  
 
Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig kan man rapportere til et organ på et høyere nivå. 
Tillitsvalgte som blir kontaktet om uønsket seksuell oppmerksomhet skal ta alle slike henvendelser 
alvorlig og umiddelbart følge opp henvendelsen. Dette inkluderer at lokallagsleder har et ansvar for 
at noen fra lokallagsledelsen snakker med dem det gjelder direkte og på en slik måte at 
trakasseringen ikke gjentar seg.  
 
NORILCOs Ungdom sitt styre og lokale tillitsvalgte har ansvar for eventuell tilretteleggelse på 
medlemsmøter og aktiviteter lokalt og sentralt. Det er mulig å melde fra om uønskede seksuelle 
tilnærminger direkte til styreleder eller andre medlemmer av styret. Ved gjentatt trakassering, skal 
Hovedstyret i NORILCO eller ansatte i sekretariatet varsles. Dersom saken er meldt til Hovedstyret 
eller sekretariatet er det disse som har ansvaret for oppfølging av saken og de involverte partene. 
Hovedstyret eller sekretariatet skal tilby kontaktpersoner for begge parter, dersom dette er et ønske.  
Ved mistanke om seksuelle overgrep, gjentatt trakassering og andre alvorlige krenkelser, skal 

styreleder varsles så raskt som mulig. Oppfølging av slike saker må i første rekke ta hensyn til dem 

som opplever å være utsatt for overgrep. Den overgrepsutsatte er den svake part, men den som 

hevdes å være overgriper skal også følges opp. Den som har vært utsatt for seksuelle overgrep bør 

støttes til å anmelde saken. Det er rettsvesenet som har ansvar for å avgjøre om en sak er brudd med 

norsk lov. Dette ansvaret skal ikke organisasjonen ta. Likevel kan organisasjonen velge å utestenge 

individer fra arrangementer i regi av NORILCO dersom styret vedtar det. 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen vedtar retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering i 

NORILCOs Ungdom.  
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SAK 11 Rutiner for personvern i NORILCOs Ungdom 
 

Med bakgrunn i regelverket for personvern som var gjeldende fra og med 1. juli 2018 ønsker NU-styret å 

orientere Ungdomskonferansen om hvilke nye rutiner for håndtering av personopplysninger i 

organisasjonen som nå er gjeldende for NORILCOs Ungdom. NORILCOs fullstendige personvernerklæring 

ligger offentlig tilgjengelig og kan leses på NORILCOs nettsider. Rutinene som angår NORILCOs Ungdom 

vedtas av NORILCO og kan endres og tilpasses regelverket ved behov.  

Foreløpig sier avsnittet om NORILCOs Ungdom følgende:  

 

Rutiner for håndtering av personopplysninger i NORILCOs Ungdom  

1. Alle i NU-styret skal ha tilgang til ungdom@norilco.no  

2. Alle filer tilknyttet NORILCOs Ungdom med personopplysninger skal lagres på NUs gruppeområde, og 

følger NORILCOS øvrige personvernsrutiner.  

3. Alle mailer med personsensitivt innhold skal enten slettes umiddelbart, eller lagres i en mappe merket 

"personsensitivt innhold", som slettes årlig.  

4. NU-styret er selv ansvarlig for at dokumenter og mailer med personopplysninger slettes etter et år.  

 

Rutiner for håndtering av personopplysninger i lokale ungdomslag  

1. Alle lokale ungdomslag skal ha en egen …@norilco.no adresse  

2. Alle filer tilknyttet Lokale ungdomslag med personopplysninger skal lagres på LULs gruppeområde, og 

følger NORILCOS øvrige personvernsrutiner. 

3. Alle mailer med personsensitivt innhold skal enten slettes umiddelbart, eller lagres i en mappe merket 

"personsensitivt innhold", som slettes årlig.  

4. LUL-styret er selv ansvarlig for at dokumenter og mailer med personopplysninger slettes etter et år. 

 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen tar NORILCOs personvernerklæring til orientering.  

 

  

mailto:ungdom@norilco.no
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SAK 12 Utredning av fordeler og ulemper ved en løsrivelse fra 
NORILCO 
 
Forkortelser brukt i dette dokumentet: 

NU - NORILCOs Ungdom 

LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 

Bufdir - Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet 

DA – Distriktsavdeling i NORILCO 

LUL - Lokale Ungdomslag 

NEF – Norges Epilepsiforbund, NEFU – Norges Epilepsiforbunds Ungdom 

PEF – Psoriasis og Eksemforbundet, PEF-ung – Psoriasis- og eksemforbundets ungdom 

Innledning 

Denne utredningen er gjort på bakgrunn av en bestilling fra ungdomskonferansen 2016, sak 9, der det ble 

lagt til et nytt punkt til Arbeidsprogrammet 2017-2018:  

Organisasjonsutvikling 

Utrede fordeler og ulemper med NU som en selvstendig ungdomsorganisasjon.  

Utredningen er utført av en arbeidsgruppe bestående av: 

• Thomas Rikardsen, Leder NU 

• Camilla Tjessem, Nestleder NU 

• Oscar Warholm, Styremedlem NU, Organisasjonspolitisk ansvarlig 

• Ina Merkesdal (NORILCOs sekretariat) 

For å kvalitetssikre arbeidet har informasjon blitt hentet inn fra følgende kilder: 

• Markus Nilsen Rotevatn (LNU) 

• Simen Brændhaugen, Daglig Leder, NORILCO 

• Maren Avici-Rasmussen, PEF-ung  

• Henrik Peersen, Generalsekretær i NEF 

• Carl F. Gjerdrum, kontaktperson for barne- og ungdomsorganisasjoner i Bufdir 

• Mariann Paulen, kontaktperson for funksjonshemmedes organisasjoner i Bufdir 

 

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i at etter en eventuell løsrivelse vil NU fremdeles ha tette bånd til 

NORILCO, da overlapp i medlemsgrunnlag gjør det både naturlig og svært gunstig for begge 

organisasjonene. Det ble tidlig i arbeidet med dette dokumentet tydelig at en mer dyptgående 

undersøkelse enn det som er gjort i dette dokumentet vil være nødvendig dersom NU bestemmer seg for 

å løsrive seg. I dette arbeidet har arbeidsgruppen lagt vekt på å utrede mulige retninger NU kan ta etter 

en avgjørelse av Ungdomskonferansen. 
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Økonomi 

En stor faktor i ønsket om denne utredningen var å se på hva en løsrivelse vil si for NORILCOs Ungdoms 

økonomiske situasjon.  

Disse utregningene er basert på faktiske tall fra 2017 med et antatt opprettholdt aktivitetsnivå etter 

løsrivelse: 

Antall betalende medlemmer: 268  

Antall lokallag: 5 

Antall likepersoner: 19 

Antall likepersonsaktiviteter:  

• 127 personlige samtaler 

• 98 samtaler over telefon/skriftlig 

• 89 aktivitetsdager 

 

Inntekter Budsjett 
2018 

Forventet ved løsrivelse 

Frifond (øremerket LUL)  84 760 kr Uendret.  84 760 kr 

Støtte fra leverandører/utstillere 6 700 kr Uendret.  6 700 kr 

Egenandeler 26 000 kr Uendret. 26 000 kr 

Støtte fra NORILCO 216 019 kr Uendret, men fra Bufdir 0 kr 

Tilskudd fra Fordelingsutvalget 0 kr Uendret, men fra NORILCO 216 019 kr 

Innsamlingsaksjoner 0 kr Uendret. 0 kr 

Bufdir -Støtte til funksjonshemmede org.  0 kr Mulig økning etter 2 år. Ca. 200 000 kr 

Kontingenter 0 kr Økning. Ca. 48 200 kr 

Momskompensasjon 0 kr Økning. Ca. 20 000 kr 

Totalt 333 479 kr 601 679 kr 

   

Utgifter   

Styrearbeid/styrehonorar 20 000 kr Økning. 40 000 kr 

Vinterleir 182 042 kr Uendret. 182 042 kr    

Sommerleir 0 kr Uendret. 0 kr  

Frifondtildeling til LUL 84 760 kr  Uendret. 84 760 kr 

Ungdomskonferansen 75 000 kr Uendret. 75 000 kr 

Materiell 0 kr  Uendret. 0 kr 

Revisjon 0 kr Økning. 42 375 kr 

Regnskap 0 kr Økning. Ca. 60 000 kr 

Administrasjonstjenester 10 % 0 kr  Økning. 169 t tilsvarer ca. 51 000 kr  

Felleskostn: Lokaler, IT, telefon, porto o.l. 0 kr 21 000 kr 

Medlemskontingenter 0 kr  6 000 kr 

Totalt 361 802 kr 562 177 kr 

Resultat -28 323 kr 39 502 kr 
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Inntekter 

Det er verdt å merke seg at forutsetninger for å få tilskudd fra nevnte tilskuddsordninger kan endre seg 

både positivt og negativt fremover. 

Frifond 

En løsrivelse vil ikke ha noe å si for tildeling av midler, men det administrative arbeidet rundt søknader og 

innrapportering må enten utføres som konsulentbistand av NORILCOs sekretariat, NUs styre, eller i en 

kombinasjon av disse. NU har erfaringsmessig mottatt mellom 70 000 og 90 000 i Frifondsmidler de siste 

årene, disse er øremerket lokal aktivitet, og utbetales direkte videre til LUL iht. vedtatte fordelingsnøkkel.  

Driftsstøtte fra NORILCO 

På Representantskapsmøtet i NORILCO Oktober 2016 fikk NU vedtektsfestet at støtte fra Bufdir 

(Fordelingsutvalget) skal gå til NU, da det tidligere var en uskrevet praksis, men likevel noe NORILCO 

kunne velge om de ville gjøre eller ikke. I dag sier paragrafen følgende:  

§ 18.4 NORILCOs Ungdom sin driftsstøtte 

Driftstilskuddets størrelse settes i NORILCOs rammebudsjett. Driftstilskuddet skal minimum tilsvare 

foregående års inntekter i sentralleddet fra offentlige tilskuddsordninger med ungdomsarbeid som 

formål.  

 

Dette betyr at NU som et minimum får tilskuddet fra Fordelingsutvalget, og at NORILCO kan velge å gi et 

større tilskudd hvis de vil. NORILCO har ikke gitt et utvidet tilskudd de siste årene.  Det er naturlig å anta 

at NORILCO vil gi NU et driftstilskudd i tillegg ved en eventuell løsrivelse, men vi har ingen garanti -særlig 

ikke nå som NORILCOs faste inntektskilder selv står i fare for å bli redusert.  

Prosjektsøknader (ExtraStiftelsen og andre) 

Prosjektsøknader vil fremdeles kunne utføres. Det er verdt å merke seg at det er en del jobb knyttet til 

disse prosjektene. Søknader skal utarbeides, prosjektene skal gjennomføres og prosjektarbeidet skal 

rapporteres inn. Etter en løsrivelse vil det være naturlig for å spare penger på administrasjon at dette 

arbeidet i stor grad faller på NU's styre. Men alle selvstendige søkerorganisasjoner hos ExtraStiftelsen får 

et administrasjonstilskudd på 10 % i tillegg til søknadssummen. Dette tilskuddet vil ved en eventuell 

løsrivelse tilfalle NU i stedet for NORILCO som mottar dette tilskuddet i dag, og vil variere ut ifra 

størrelsen på søknadssummen i prosjektsøknaden.  

Kontingent 

I dag er kontingenten for medlemskap i NORILCO 300 for hovedmedlemmer med blad, og 200 for 

hovedmedlemmer uten blad. Omtrent 20 % av medlemmene mellom 15 og 35 år er hovedmedlemmer 

uten medlemsblad. Bedriftsmedlemmer betaler 550 kr for medlemskap. Alle kontingentinntektene 

inntektsføres i NORILCOs regnskap, uansett alder på medlemmet.  
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Kontingenten vil etter en løsrivelse gå direkte til NU, noe den ikke gjør i dag. Men medlemmer må 

individuelt betale medlemskap i enten NU, NORILCO eller begge deler, så det er naturlig å anta at vi må 

redusere kontingenten for å oppfordre alle til å være medlem begge steder. Ved et opprettholdt 

medlemstall etter løsrivelse, og opprettholdt kontingentstørrelse vil dette dermed resultere i ca. 75 000 

kr, eller 48 200 dersom man justerer ned kontingenten med kr 100 i hver kategori.   

Bufdir 

Etter en eventuell løsrivelse må medlemmene betale en individuell medlemskontingent i både NORILCO 

og NU for at begge organisasjonene skal kunne søke om midler i ordningene til Bufdir: Tilskudd til 

funksjonshemmedes organisasjoner og i Fordelingsutvalget. Det er lite trolig at NUs medlemmer vil 

fortsette sitt medlemskap i NORILCO, som vil resultere i at NORILCO vil miste omtrent 300 medlemmer.  

NU vil få bonuspoeng i ordningen til Fordelingsutvalget fordi over 50 % av medlemmene er under 26 år 

som ville resultert i en bonus på ca. 70 000 kr. Samtidig vil grunnlagstallene vi rapporterer inn på vegne av 

bli vesentlig lavere når vi ikke kan rapportere på alle medlemmer, lokallag og aktivitet i NORILCO, og bare 

resultere i et tilskudd på omtrent 30 000 i seg selv. Totalt vil dermed tilskuddet bli redusert.  

Men denne ordningen blir svært usikker, fordi den har et krav om 250 medlemmer (Vi har i dag 268 

medlemmer), og alle søkerorganisasjoner må ha vært i selvstendig drift i 2 år før man får tilskudd til 

funksjonshemmedes organisasjoner. Hvis vi da ser for oss at vi løsriver oss i 2020 vil vi ikke kunne motta 

penger gjennom ordningen før i 2023, når vi søker på vegne av grunnlagsåret 2022, og har vært i 

selvstendig drift siden 2020. Og selv da vil vi måtte gjøre en stor innsats for å opprettholde så mange som 

250 medlemmer. Siden de fleste medlemmene våre er mellom 33 og 35 år vil andelen som går ut av NU 

fordi de er for gamle, være mye større enn andelen som kommer inn fordi de er blitt gamle nok, derfor vil 

det kreve et langt mer ressurskrevende rekrutteringsarbeid rettet mot de yngste.  

Utgifter 

Felleskostnader til administrasjon 

Simen Brændhaugen, daglig leder i NORILCO har vært behjelpelig med å gjøre et overslag på potensielle 

administrative kostnader ved en eventuell løsrivelse.  

I dag føres 10 % av lønnskostnadene til NUs kontaktperson i sekretariatet, og 2,5 % av alle NORILCOs felles 

administrasjonskostnader i regnskapet til NORILCO, under kontoen «sentralt ungdomsarbeid». Dette er 

ikke den samme kontoen som NORILCOs Ungdom, der NUs regnskap hentes ut i fra. I praksis betyr dette 

at NORILCO dekker alle NUs felleskostnader til administrasjon i dag, som en del av sin satsning på 

ungdomsarbeid.   

En god del av utgiftene ved løsrivelse vil komme fra skjulte utgifter som NORILCOs Ungdom i dag får av 

NORILCO. Det er en del usikkerhetsmomenter knyttet til dette, så det kan være andre utgifter enn det vi 

har utredet her som blir synlige først etter at en løsrivelse har funnet sted.  
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Ansatte 

Som selvstendig organisasjon må NU enten leie konsulenttjenester fra ansatte i NORILCO, eller fra andre 

som tilbyr timesbaserte administrasjonsoppdrag. De vil uansett ikke trenge egne ansatte, og slipper 

arbeidsgiver-kostnadene, de kan bli fakturert sine lønnsutgifter direkte. Ved å gjøre det på denne måten 

slipper de også arbeidsgiveransvar.  

Samtidig vil mange av dagens administrative oppgaver i stedet tilfalle styret, og argumentene for å innføre 

høyere styrehonorar blir flere, slik at styrehonorarene kan bli en større utgift.  

Arbeidsmengde 

Bistand fra sekretariatet gjør det lettere for NU å rekruttere tillitsvalgte, med tanke på at de «kjedelige» 

administrative oppgavene kan delegeres til sekretariatet, mens de mer «morsomme» og motiverende 

oppgavene kan gjøres av styremedlemmene.  

I dag inngår oppfølging av NU som en 10 % andel av stillingen til rådgiver for likepersonstjenesten i 

sekretariatet. Økonomien i NU er underordnet NORILCOs regnskap, slik at Daglig leder ved å føre 

NORILCOs regnskap også i praksis fører NUs regnskap, og revisor sørger for revisjon.  

Rådgiver bistår i dag NU med følgende oppgaver:  

▪ Forberedelse og utsendelse av sakspapirer til NU styret i samarbeid med styreleder 

▪ Protokollføring og rådgivning under styremøtene 

▪ Forberedelse og utsendelse av sakspapirer til Ungdomskonferansen i samarbeid med NU-styret, 

herunder budsjett, regnskap, årsberetninger, arbeidsplan og øvrige saksdokumenter 

▪ Protokollføring, rådgivning og praktisk gjennomføring av Ungdomskonferansen 

▪ Forberedelse og praktisk gjennomføring av sentrale arrangementer 

▪ Søknadsskriving og inntektsbringende arbeid 

▪ Rapportering til tilskuddsordninger 

▪ Administrering av medlemslister 

▪ Utarbeide styringsdokumenter, brosjyrer og eventuelle nasjonale retningslinjer 

▪ Representere NU i ulike samarbeidsforum med andre organisasjoner, og obligatoriske 

brukerseminar 

▪ Administrering, moderering og profilering i sosiale medier (Facebook og Instagram) 

▪ Oppfølging av tillitsvalgte i LUL og styret 
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Organisasjonskultur 

NU er en viktig arena for organisasjonsopplæring i NORILCO som helhet. 

Styret i NU har jobbet med å øke innflytelsen NU har på NORILCO. Eksempelvis fikk vi på 

Representantsskapsmøtet Oktober 2016 lagt inn følgende endringer i NORILCOs vedtekter; 

§7.2 NU har nå like mange stemmer på representansskapsmøtet tilsvarende en distriktsavdeling med like 

mange medlemmer, en dobling av antall stemmer fra tidligere. 

§9.4 NU har møterett på NORILCOs ledermøte. 

§18.4, NU er sikret driftstilskudd som skal minimum tilsvare foregående års inntekter i sentralleddet fra 

offentlige tilskuddsordninger med ungdomsarbeid som formål. 

§18 omhandler NU i sin helhet, her er NU omtalt som en fristilt organisasjon med sine egne vedtekter. 

Ved å fortsette dette påvirkningsarbeidet har NU store muligheter til å sikre at NU blir godt ivaretatt av 

NORILCO, og at samarbeidet mellom organisasjonsleddene sammen tilbyr en bedre tjeneste til alle 

medlemmer uansett alder. Det er også vært å merke seg at moderorganisasjonen så langt har vist stor 

velvilje til å gi de unge større innflytelse i NORILCO.  

Profilering/markedsføring 

NORILCOs Ungdom har en egen ungdomsbrosjyre, samt en 

brosjyre for gravide med stomi. Disse er utarbeidet av 

sekretariatet, med innspill fra NU-styret. Det er svært liten 

etterspørsel etter brosjyrene, som selvfølgelig henger 

sammen med at det finnes svært få i NORILCOs målgruppe 

som er under 35 år.  

NU har en egen Instagram-konto med 159 følgere, og en 

Facebookgruppe med 411 følgere.   

Ved profilering gjennom NORILCO sin side med 1239 følgere 

vil vi naturligvis ha en ganske mye større rekkevidde på 

innlegg, og nå ut til flere. Det er naturlig at som to individuelle 

organisasjoner vil NORILCO og NORILCOs Ungdom fremsnakke 

hverandre, men NU vil utvilsomt nå ut til færre likevel.  
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Selvstendighet og ansvar 

En annen stor faktor som er bakgrunnen for denne utredningen er at ved å stå fritt, vil NORILCOs Ungdom 

ha større selvstendighet. Denne selvstendigheten kommer også med økt ansvar. 

NU har egne vedtekter i dag, men dersom NORILCO sine vedtekter beskriver noe NU sine ikke gjør, må NU 

følge NORILCO sine. Det samme gjelder dersom de to vedtektene sider to forskjellige ting, da er det også 

NORILCO sine vedtekter som blir de avgjørende. Dermed kan man si at NU egentlig ikke har noen makt 

alene, de er helt avhengige av å ha NORILCOs velvilje for å få igjennom endringer.  

Ved å løsrive seg står NORILCOs Ungdom fritt til å bestemme egne vedtekter uten å være underlagt 

NORILCO sine, og dermed få større makt over egen drift. På den annen side har NORILCOs velvilje 

historisk sett aldri vært noe problem i de 43 årene av NORILCOs eksistens: Ungdomsarbeid har alltid vært 

et fokusområde og et høyt prioritert område både lokalt og sentralt, og ungdommene har dessuten 

tidligere vist stor slagkraft for å få med seg representantskapet når de har ønsket endringer. Så hvorvidt 

stor motvilje mot ungdomsarbeid i NORILCO er en reell trussel i fremtiden er vanskelig å vurdere, men i 

dag virker det lite sannsynlig.  

Det økte ansvaret som kommer ved løsrivelse blir mest synlig for styremedlemmer og lokale tillitsvalgte. 

Som selvstendig organisasjon har styret direkte ansvar for eventuelle situasjoner som oppstår, for 

eksempel angående personvern, korrupsjon, økonomi, habilitet, innrapportering og kontroll. Et styre i en 

selvstendig organisasjon står for eksempel personlig økonomisk ansvarlig for den økonomiske driften i 

organisasjonen. I praksis og i verst tenkelig scenario kan dette bety at styremedlemmene blir personlig 

erstatningsansvarlige dersom organisasjonen går konkurs. Dette er gjeldene regler for NORILCOs styre i 

dag, og gjelder dermed styreleder av NU allerede. I særlig grad vil det ligge et betydelig ansvar og 

arbeidsmengde på å utarbeide eventuelle samarbeidsavtaler med NORILCO eller andre eksterne. Det er 

viktig at NU selv i stor grad utarbeider og har kontroll på disse avtalene for å sikre at de ressursene man 

må leie av NORILCO også overlater ansvaret til NORILCO.  
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Andres erfaringer  

PEF-ung har vært løsrevet lenge, og trives godt med det.  

Maren Avici-Rasmussen jobber i PEF-ung, og tror løsrivelsen i deres tilfelle har hatt en positiv konsekvens 

for både PEF-ung og PEF, særlig økonomisk.  

Avici-Rasmussen tror NU vil tjene på en løsrivelse dersom de i tillegg får en god avtale med 

moderorganisasjonen for å sikre hjelp til det administrative arbeidet og økonomisk bistand. Men det 

viktigste prinsippet hun trekker frem er at NU ved en løsrivelse råder fullt og helt over egne ressurser, 

bestemmer selv, og er ikke avhengige av moderorganisasjonens velvilje. Dette var også det viktigste og 

bærende prinsippet for PEF-ung sin løsrivelse fra PEF i sin tid. 

NEFU har vært løsrevet i 35 år, slo seg sammen igjen med NEF i 2017. 

NU har vært i kontakt med Henrik Peersen, generalsekretær i NEF, for å høre om deres erfaringer.  

NEFU løsrev seg for 35 år siden, slo seg sammen igjen i oktober i fjor.  NEFU har vært en selvstendig 

organisasjon med en egen administrasjon i 35 år, og har hatt én ansatt. De har leid lokaler hos NEF og 

generalsekretæren i NEF tok på seg arbeidsgiveransvaret for organisasjonskonsulent i NEFU etter hvert, 

da det ble for krevende for NEFUs tillitsvalgte. Utfordringen i NEFU er at de har blitt jobbende med det 

generalsekretæren omtaler som «vedlikeholdende åndedrett», og den ansatte brukte for mye tid på det 

som egentlig skal være de frivilliges oppgave. De opplevde at det var mange som ønsket å være frivillige, 

men som ble uinteressert igjen når de bare fikk de «kjedelige administrative oppgavene», og den ansatte 

hadde ikke ressurser nok til å følge opp alle, samtidig som driften skulle holdes i gang. Dermed ble de en 

organisasjon uten mulighet til å utvikle seg, og var inne i en ond spiral. Derfor valgte de å slå sammen 

organisasjonene. Det de frivillige har vist interesse for er aktivitetene -ikke organisasjonsarbeidet. Så de 

ansatte en ungdomskonsulent i NEFU som skal hjelpe ungdom til å drive ungdomsaktivitet, og jobbe med 

informasjonsarbeid rettet mot ungdom. Lokal aktivitet skjer kun gjennom avdelingene til NEF, og de 

jobber med ungdom. Har opprettet et eget ungdomsråd, (det gamle NEFU-styret) er nå en 

rådgivningsgruppe som ungdomskonsulenten kan få bistand fra.  

Økonomisk har de tapt litt, men fremtidsrekrutteringen ser lysere ut, siden de frivillige kan fokusere på 

aktivitetene, som er det de synes er gøy.  

 

 - Risikoen ved å løsrive seg er jo også at man mister ungdomsfokuset i moderorganisasjonen, forteller 

Henrik Peersen.  
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Hvordan må en eventuell løsrivelse håndteres i NORILCO? 

Dette punktet vil kreve betydelig mer arbeid dersom ungdomskonferansen bestemmer seg for løsrivelse. 

Arbeidsgruppen vil nevne noen områder som bør tas spesielt til etterretning. 

Samarbeid lokalt mellom LUL, ungdomsrepresentanter og DA må forankres da NU medlemmer i 

distriktene vil tilhøre en annen organisasjon enn DA. For å sikre at DA har insentiver til å støtte opp om 

ungdomsarbeid må midler til bruk i distriktene måtte bli fordelt enten til LUL, ungdomsrepresentant eller 

DA der ingen av de foregående finnes. 

Likepersonsarbeidet for ungdom i distriktene må på lik måte som over sikres, for eksempel vedrørende 

deltagelse på likepersonskurs, kvalitetssikring og godkjennelse av likepersoner, rapportering av 

likepersonsaktiviteter og samarbeid om å gå besøksrunder på sykehus der dette er praksis. 

Ved en eventuell løsrivelse er det naturlig å anta at ungdomsfokuset i NORILCO blir dårligere, og at 

overgangen mellom NU og NORILCO dermed blir enda dårligere tilrettelagt.  

NU har klart å påvirke NORILCO til å bli mer fokusert på å engasjere Ungdom (30 +), men vil dette være 

tilstrekkelig hvis målgruppen mellom 30 og 35 må være medlem i to ulike organisasjoner?  

Arbeidet vi har gjort i denne utredningen har avdekket at NUs vedtekter heller ikke omtaler hva NU skal 

gjøre dersom NORILCO enten blir lagt ned, bestemmer seg for å innskrenke NUs innflytelse i NORILCO, 

eller selv å foreslår at NU bør bli en egen organisasjon. Dette bør derfor spesifiseres i vedtektene i forkant 

av en eventuell løsrivelse.  

Arbeidsgruppens innstilling 

Ser man på den økonomiske situasjonen ved en løsrivelse vil den potensielt sett økes noe, men 

arbeidsgruppen vurderer det ikke som en inntekt som veier opp for den økte arbeidsmengden, det økte 

ansvaret, og NU vil miste det økonomiske sikkerhetsnettet som NORILCO i dag sikrer. I tillegg er både 

inntektene og utgiftene usikre, og en løsrivelse vil gjøre NORILCOs Ungdom langt mer sårbare for 

endringer økonomisk som NORILCO i dag kan utjevne.  

Arbeidsgruppen har vært enige om og entydige i sin konklusjon:  

 

 

 

Innstilling: NORILCOs Ungdom bør ikke løsrive seg som en selvstendig organisasjon.  
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SAK 13 Valg 

Sak 13 a) Valg av nytt styre 
Valgkomiteen presenterer sin innstilling.  

Alle kandidater velges for to år, til og med Ungdomskonferansen 2020.  
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Sak 13 b) Valg av valgkomité 
Styret i NU innstiller følgende personer til valgkomiteen: 

Alle kandidater velges for to år, til og med Ungdomskonferansen 2020. 

 

  Navn   Alder  Avdeling 

Leder:   Bjarne Langeland 31 år  Vestfold 

Medlem: Trond Are Stensås  24 år  Bergen 

Medlem: Kristine Løyning  20 år  Sør-Rogaland 

Vara:   Hans Magnus Kure 33 år  Østfold 

 

Innstilling: Ungdomskonferansen velger valgkomiteen slik den foreligger.  

 

 

 

Sak 13 c) Valg av revisor 
Denne saken utgår dersom sak 9d vedtas, ref. vedtektenes §9.1.  

 

Innstilling: Styret i NU foreslår å følge samme revisor som NORILCO sentralt. 
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 FORRETNINGSORDEN FOR NU 
Forretningsorden for NORILCO Ungdoms Ungdomskonferanse  

Innlegg 

Innlegg, eller hovedinnlegg, tar du for å si noe nytt i en debatt. Dette er hovedformen for å ta ordet og du 

får normalt snakke i tre minutter når du har fått ordet til innlegg (dette kan endres i forretningsorden). En 

tegner seg til innlegg ved å holde opp delegatnummeret sitt. 

Replikk 

Replikken er et tilsvar til innlegget. Du tar normalt replikk for å markere uenighet med den som har hatt 

innlegget med en kort kommentar. Replikken varer i ett minutt (dette kan endres i forretningsorden).  

Du tegner deg til å gi en replikk ved å holde opp delegatskiltet ditt og 2 fingre foran.  

Svarreplikk 

Svarreplikken er til for at den som har hatt innlegg skal kunne gi tilsvar til de replikkene vedkommende 

har pådratt seg. En tegner seg til svarreplikk på samme måte som en tegner seg til replikk. Det er bare den 

som har hatt innlegg som kan tegne seg til svarreplikk. Det er ikke mulig å tegne seg til svarreplikk med 

mindre noen har tatt replikk på ditt innlegg. 

Skriftlige innlegg 

Det er mulig å be om ordet til skriftlig innlegg. Dette er for dem som ikke ønsker å snakke i forsamlingen. 

Du tegner deg på vanlig måte og så leverer du innlegget skriftlig til ordstyrerne som leser det opp når din 

tur er kommet i debatten. 

Til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden 

Disse brukes med forsiktighet. For å få ordet til disse tre viser du ditt skilt med Til dagsorden er for å forslå 

endringer i den oppsatte tidsplanen for møtet (foreslå ny pause, utsette frister for innlevering eller 

lignende). 

Til forretningsorden brukes til å foreslå endringer i forretningsorden. Dette kan være dersom du mener at 

debatten tar for lang tid og dermed ønsker å foreslå å forkorte tiden på innlegg eller har andre forslag til 

endringer i spillereglene for møtet. 

Til voteringsorden er dersom du ønsker å foreslå en annen fremgangsmåte for en avstemning enn det 

ordstyrerne legger opp til. Det kan også være for å be om at en avstemning gjøres skriftlig eller for å ta en 

avstemning på nytt dersom du mener at ikke alt var som det skulle være. 

Du får ordet til disse ved å strekke opp ditt skilt med en flat hånd over. 

 


