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ABURs medlemsorganisasjoner
4H Akershus og Oslo
ACTA – Barn og Unge i Normisjon - Region Øst
Akershus Bygdeungdomslag
Akershus Fremskrittspartis Ungdom
Akershus Kristelig Folkepartis Ungdom
Akershus Natur og Ungdom
Akershus Røde Kors
Akershus Senterungdom
Akershus Sjakkrets Ungdom
Akershus Sosialistisk Ungdom
Akershus Unge Høyre
Akershus Unge Venstre
Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM
Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM-speidere
Asker og Bærum krets av Norges Speiderforbund
AUF i Akershus
Bygdelagssamskipnaden
CISV Oslo og Akershus
Den Norske Turistforening Oslo og Omegn
Det Norske Misjonsselskap barne- og ungdomsorganisasjon NMS U – Region Øst
Follo krets av Norges Speiderforbund
Framfylkingen i Akershus
Frelsesarmeens Sentraldivisjon Barn og Unge
FRIBU Akershus
Frilynt Akershus
Hyperion Øst
JUBA Oslo og Akershus krets
Kristen Idrettskontakt Akershus
Laget - Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag – Region Øst
Miljøagentene i Akershus
Norges Jeger og Fiskerforbund – Akershus
Norges Livredningsselskap i Akershus: Romerike krets, Sjøstjerna Svømme- og
Livredningsklubb og Vestby Svømme- og Livredningsklubb
Norges Unge Katolikker - Distrikt Øst
Norsk Folkehjelp Region Øst
Norsk Luthersk Misjonssamband – Region Øst
Oslo, Akershus og Østfold krets av Juvente
Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere
Oslo og Akershus krets av Norges KFUK-KFUM
Oslo og Akershus Søndagsskolekrets
Romerike krets av Norges KFUK-KFUM-speidere
Romerike krets av Norges Speiderforbund
Youth for Understanding - Follo, Romerike og Østfold
Østlandets Baptistungdom

ABURs observatørorganisasjoner
Ny Generasjon Akershus
Skeiv Ungdom Oslo
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ABURs tillitsvalgte i perioden 28-4-2016 – 27-4-2017
Styret
Leder
Nestleder
Representant
Representant
Representant
1. vararepresentant
2. vararepresentant

Linn Emilie Hexeberg, Akershus Sosialistisk Ungdom
Kari B. Vangen, 4H Akershus og Oslo
Paul Schmidt, Akershus Sjakkrets Ungdom
Svein-Thomas Isaksen Tvedt, Hyperion region Øst (trakk seg fra styret
i august på grunn av studier i Kristiansand).
Tor Bergersen, Asker og Bærum krets av Norges Speiderforbund
Sarah Karoliussen Dilkestad, Skeiv Ungdom Oslo (trakk seg fra styret i
i januar).
Sigurd Vestrheim, 4H Akershus og Oslo

Arbeidsutvalg
Linn Hexeberg, Kari B. Vangen og Paul Schmidt.
Valgkomitéen i ABUR
Leder
Jostein Larsen, ACTA Barn og Unge i Normisjon – Region Øst
Medlem
Silje Strøm, Akershus Natur og Ungdom
Medlem
Endre M. A. Ulberg, Asker og Bærum KFUK-KFUM
Revisor for perioden
Harald Karlsen

Styret i ABUR etter årsmøtet 2016: Fra venstre Paul Schmidt, Sigurd Vestrheim, Sarah
Karoliussen Dilkestad, Linn Hexeberg, Svein-Thomas Isaksen Tvedt, Kari B. Vangen og daglig
leder Hans Kristian Solberg. Tor Bergersen var ikke til stede da bildet ble tatt.
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Deltagelse i ABUR-styret
Leder
Linn Hexeberg, Akershus Sosialistisk Ungdom
Nestleder
Kari B. Vangen, 4H Akershus og Oslo
Styremedlemmer
J. Paul Schmidt, Akershus Sjakkrets Ungdom
Tor Bergersen, Asker og Bærum krets av Norges
Speiderforbund
Svein-Thomas Isaksen Tvedt, Hyperion Akershus
Varamedlemmer
1. Sarah Karoliussen Dilkestad, Skeiv Ungdom
Oslo
2. Sigurd Vestrheim, 4H Akershus og Oslo
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Drift
Hans Kristian Solberg er ansatt som daglig leder.
Administrasjonens arbeidsoppgaver kan oppsummeres slik:
• Sekretær for styret
• Ansvar for administrative oppgaver ved kontoret
• Kontakt med medlemsorganisasjonene, fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere
• Økonomistyring og budsjettarbeid
• Saksforberedelser og etterarbeid fra styremøter, konferanser, årsmøter
• Saksbehandling av organisasjonenes søknader om fylkeskommunale tilskudd. I 2016
var det 38 søknader, men en organisasjon trakk sin søknad da de ikke hadde
nødvendig dokumentasjon til å kunne motta støtte.
• Ansvarlig for eventuelle prosjekter ABUR påtar seg
• Deltakelse i fylkesomfattende råd og eksterne fora der det er naturlig at ABUR er med
• Hovedansvar for oppfølging av prosjekter i regi av ABUR
• Utfører andre oppgaver som styret måtte vedta.
ABUR holder til i Akershus fylkeskommunes lokaler i Strømsveien 62 på Strømmen i
Skedsmo. Her deler vi lokaler mer Akershus Amatørteaterråd (ATR), Frilynt Akershus,
Akershus Kunstforeningers Fylkesorganisasjon (AKFO) og Akershus Fylkeshusflidslag (AF).

Ungdommens Kulturleir (UKL)
ABUR arrangerte 31. juli til 5. august Ungdommens Kulturleir
(UKL) for ungdom mellom 13 og 17 år på Follo folkehøgskole i
Vestby. UKL ble arrangert for 21. gang, og det var den 20.
gangen dette ble holdt på Follo folkehøgskole.
UKL er en kurssamling av forskjellige kulturkurs. Med 55
deltagere hadde vi flere deltagere enn i 2015. Også i år arrangerte
vi filmkurs, tegneserietegnerkurs, hip-hop-kurs, teaterkurs,
musikalkurs og låtmakerkurs. Det var med deltagere fra hele 18
kommuner, og det tyder i hvert fall på at informasjonen har nådd
ut i fylket.
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På filmkurset instruerte Morgan Davidsen deltagerne i å det å lage film fra idé til ferdig
produkt på fem dager!
Norges eneste Donald-tegner,
Arild Midthun fra Son, holdt også
i år kurs i tegneserietegning. I
tillegg til å gi opplæring i tegning
legger Arild alltid vekt på hvordan
en skal kunne formidle en historie
gjennom få ruter på en god måte.
Det er en utfordring!
I år hadde vi et nytt opplegg på
teaterkurset. Kristin Indahl er
utdannet skuespiller fra London
og dramapedagog fra Høyskolen i
Oslo og Akershus. På hennes kurs
fikk deltagerne bryne seg på
skuespillerteknikk,
karakterutvikling, dialogarbeid og fysisk teater.
Også i år hadde vi energibomben Hulda Kristine Løseth Vestvik som Verdal i Trøndelag som
instruktør på hip hop-kurset.
Musikalkurset ble holdt av Tom
Nilssen. Her fikk deltagerne prøvd
seg både på sang og dans –
samtidig. Gjennom hele uka kunne
en høre fremføring av kjente sanger
fra musikalhistorien. Tom Nilssen
er utdannet danser og koreograf fra
London og Statens Balletthøgskole.
Fjorårets låtmakerkurs med Askil
Holm ble jo en suksess, så den
måtte vi ta med oss videre.
Askil er blant annet kjent fra
samarbeidet med Kurt Nilsen,
Espen Lind og Alejandro Fuentes
som mange kaller de nye
gitarkameratene. Fremføringen av fellesnummeret under avslutningen av kulturleiren satte et
verdig punktum for kulturleieren!
Arrangementet ble støttet av Akershus fylkeskommune. Denne er en forutsetning for å kunne
arrangere UKL på denne måten, og fylkeskommunen er samtidig med på å støtte driften på
Follo folkehøgskole som de eier. Selv om vi også merker endrede tider i lokalmedia vår vi
fremdeles god dekning fylkets lokalaviser. Akershus Amatørteaterråd bistår med å spre
informasjon gjennom sine kanaler.
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Ellers så må vi igjen få rette en stor takk til Follo
folkehøgskole og det fantastiske personalet der. De er med
på å legge en perfekt ramme for kurset. Glemmes må heller
ikke leirsjef og husledere som stiller opp år etter år, og passer
på at alle står opp og legger seg til rett tid, og ellers har det
bra gjennom denne uka. De gir alt for at ungdommene skal
ha det bra. I år ga husleder Arturo Tovar så mye som
skuespiller i den ene filmen at han måtte ta en tur på
legevakta i Moss, men heldigvis gikk det forholdsvis bra.
Han fullførte resten av leieren på krykker med stil!
Nå er vi i gang igjen med planleggingen av årets UKL, og vi
tror og håper det skal bli minst like bra som i 2016. Vi kjører
samme kurs, men gjør noen forskjellige justeringer.
Låtmakerkurset utvides med produsent og pianist Olav
Tronsmoen, som blant annet har jobbet med Maria Mena,
Gabrielle og Karpe Diem. Påmeldingsskjema ligger på Facebook på: Ungdommens Kulturleir
30.juli-4.august 2017 og http://abur.no/arrangement

Styrearbeid
Styret har avviklet 5 styremøter hvor en har behandlet 37 saker. Utover dette har det vært noe
kontakt via epost mellom møtene. I dette kapittelet vil vi først og fremst ta for oss det som
ikke er orientert om under andre kapitler i årsmeldingen. Det som da blir igjen er først og
fremst studieturen, og oppfølgingen av denne.
I forbindelse med det første styremøtet hadde vi en styresamling fra fredag kveld til lunsj
lørdag hvor vi gikk igjennom hva ABUR er og hva vi driver med. En slik samling er nyttig
både for nye styremedlemmer, og for de som har vært med en stund.
Årets studietur ble holdt 5.-9. oktober og gikk Warszawa i Polen. I tillegg til å kjent var målet
med turen å finne ut mer om polsk organisasjonsarbeid, demokrati og kultur. Etter
østutvidelsen i EU har det kommet mange arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa til Norge.
Mange har tatt med seg hele familien til Norge. Det bor nå mange fra Øst-Europa i Norge,
hvor det alene er registrert over 100.000
polakker i Norge. Mange av disse bor i
Akershus, men det merkes i liten grad i
våre medlemsorganisasjoner. Målet med
turen var derfor å få noe bedre innsikt
hvorfor det er slik. Vi håpet at vi kunne
finne ut hvordan vi kan knekke noen koder
slik at flere barn og ungdom fra ØstEuropa kunne være med i organisasjonene.

Representantene for Stefan Batory Fundation og
Polish Children and Youth Foundation. Leder i ABUR,
Linn Hexeberg til høyre.

Inspirert av opplegget for fjorårets
vellykkede tur til Island la vi opp et
program med ambassadebesøk, besøk i
organisasjoner sammen med forskjellige
museer og andre kulturelle opplevelser.
Programmet startet med besøk hos Stefan
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Batory Foundation og Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży (Polish Children and Youth
Foundation). Disse to stiftelsene har grunnlaget Citizens for Democracy-programmet som
fordeler midler til forskjellige prosjekter i regi av frivillige organisasjoner rundt om i Polen. I
forbindelse med EØS-avtalen mellom Norge, Island, Liechtenstein og EU betaler Norge inn
penger som skal gå til å støtte utviklingen på forskjellige områder i 15 av EUs mindre
velstående land. I perioden 2014-2021 skal Norge betale inn ca. 2,8 mrd euro gjennom denne
ordningen, og Polen er det landet som mottar den største andelen med 809,3 millioner euro.
En del av disse midlene går til å støtte prosjekter i regi av polske frivillige organisasjoner som
arbeider for å bekjempe hatkriminalitet, rasisme, fremmedfrykt, homofobi, antisemittisme,
seksuell trakassering, vold mot kvinner, trafficking eller som jobber med tiltak for rom-folk,
eller for toleranse og multikulturell forståelse.
Neste stopp var den norske ambassaden. Her ble vi veldig godt tatt imot, og fikk vi en grundig
innføring i polsk historie, samfunnsliv og væremåte. Dette er faktorer som kanskje påvirker
rammene for organisasjonslivet
mer enn det vi tenker på til
daglig. Han som orienterte oss
var halvt norsk og halvt polsk,
og denne inn-føringen gjorde at
det var lettere å kunne forstå og
sette seg inn i senere de møtene
vi
hadde
med
polske
organisasjoner.
Litt stikkordsmessig så er det en
del som ting som gir forskjellig
rammer for norske og polske
Styret og daglig leder i ABUR utenfor den norske ambassaden.
barneog
ungdomsFra venstre Paul, Tor, Kari, Hans Kristian og Linn. Sigurd er
fotograf.
organisasjoner.
Frivillige
organisasjoner har en annen
stilling i det polske samfunnet enn i Norge. Det offentlige støtter i svært liten grad til barneog ungdomsorganisasjonene. For det første så er det en lenger byråkratisk prosess å bli
registrert som frivillig barne- og ungdomsorganisasjon. Det lille som gis i nasjonal støtte gis
gjennom undervisningsdepartementet, og ingenting gjennom kulturdepartementet. I noen
kommuner gis det litt støtte til enkelte organisasjoner. Dette gjorde at organisasjonene som
regel måtte finansiere all drift selv, og det gjorde nok også i stor grad at deltagelse i frivillige
organisasjonene var mye lavere i Polen. Vårt inntrykk var at det var de med litt over
gjennomsnittlige ressurser i ryggen som var aktivt med i frivillige organisasjoner.
Ellers er tillit mellom innbyggere og både til partier, det offentlige og organisasjoner mye
lavere i Polen enn i Norge. I kommunisttiden var organisasjonene enten direkte eller indirekte
styrt av myndighetene. Det å lure det offentlige ble nærmest sett på som noe ærefult, og noe
av dette henger igjen enda. Dugnad var således svært lite utbredt, med noe unntak for
religiøse organisasjoner. Det å gjøre noe ubetalt uten å få noe tilbake blir i mange
sammenhenger sett på som unaturlig.
Den siste organisasjonen vi besøkte var Polens svar på Landsrådet for Norges barne- og
Ungdomsorganisasjoner (LNU) som het Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM).
Organisasjonen fylte fem år i 2016 og bar preg av at de var i oppstartsfasen. Økonomi til å
drive organisasjonen, det å kunne lønne et lite sekretariat, var en utfordring. I begynnelsen
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hadde de ikke fått noe positiv respons
fra myndighetene, mens det nå var i
ferd med å bedre seg noe. Ellers
arbeider de med mye det samme som
LNU gjør i Norge. Internasjonalt var
forholdet mellom Polen og Tyskland
veldig viktig. Vi fikk først møte to
som satt i den daglige administrative
ledelsen til PROM, og etterpå fikk vi
møte hele styret i organisasjonen. De
har et stort styre.

Styret i ABUR på besøk hos styret i det polske barne- og
ungdomsrådet (PROM).

Vi fikk også med oss flere museer på
reisen. Her må vi trekke frem det nye
jødiske museet POLIN som er et
påkostet og moderne museum som tar
for seg jødenes historie i Polen.

Vi var også på det tekniske museet som ligger i det store kultur- og vitenskapspalasset, som
var en gave fra Stalin under kommunisttiden.
Med inntrykkene fra studieturen i bakholdet
ønsket styret å gå videre med hvordan østeuropeiske
ungdommer
lettere
kan
inkluderes i våre medlems-organisasjoner.
Etter en mailrunde kom det noen innspill
som dannet grunnlag for neste skritt.
21. mars arrangerte vi et dialogmøte for å
prøve å samle noen erfaringer, idéer og
spørsmål til videre arbeid med temaet. På
dette møtet var det åtte deltagere fra til
sammen sju forskjellige organisasjoner, noe
vi synes er veldig positivt. Blant annet møtte
det også en forsker som jobber med en
oppgave om polske ungdommers integrering
i det norske samfunnet. Temaet engasjerte
de fremmøtte, og det kom opp en del
stikkord som vi ønsker å jobbe videre med.

POLIN - Museet for historien om jødene i Polen.

ABURs årsmøte i 2016
Årsmøtet for 2016 ble avholdt 28. april i fylkestingssalen i Oslo. Linn Hexeberg fra Akershus
Sosialistisk Ungdom som leder.
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Samarbeidsprosjekter– og partnere

Akershus fylkeskommune
Administrativt kontaktpunkt
Janne Lundgren er ABURs kontaktperson og saksbehandler i Akershus fylkeskommune. Vi er
veldig fornøyd med å kunne samarbeide med en person som har så stor kompetanse på det
frivillige organisasjonsliv. Videre har hun et stort nettverk som det er viktig for oss i ABUR å
kunne dra veksler på.
Politisk organisering
Politisk sorterer barne- og ungdomsorganisasjonenes område inn under hovedutvalg for
kultur, frivillighet og folkehelse. Daglig leder i ABUR deltar som tilhører, og følger opp de
møtene hvor det er saker oppe til behandling som er spesielt interessante for våre
medlemsorganisasjoner. Også i året som er gått er det særlig arbeidet med kulturplan og
oppfølging av frivillighetsmelding som er interessante.
Kulturplan og oppfølging av frivillighetsmeldingen fra 2010
Siden 2014 har fylkeskommunen arbeidet med å lage en kulturplan for Akershus. ABUR har
deltatt i med innspill i prosessen. Den 12. september ble kulturplanen vedtatt i fylkestinget.
ABUR jobbet for at frivillig barne- og ungdomsarbeid som er så viktig for mange i Akershus,
som utøves i våre medlemsorganisasjoner, skulle fått en mer fremtredende plass i planen. Vi
oppnådde ikke det, men i kulturplanen kobles arbeidet med et utfordringsnotat opp mot
arbeidet med en ny frivillighetspolitikk. Dette er en oppfølging av frivillighetsmeldingen fra
2010. Denne ble hetende «Frivillighet i Akershus – Perspektiver og utfordringer». Det er
viktig at denne koblingen kom på plass i kulturplanen.
13. februar 2017 vedtok fylkestinget dokumentet «Frivillighet i Akershus – Perspektiver og
utfordringer». Dette er en oppfølging av frivillighetsmeldingen fra 2010. ABUR og de andre
paraplyorganisasjonene innenfor frivilligheten i Akershus har jobbet mye, og i sammen, om
dette dokumentet. Vi er fornøyd med at mange av våre innspill til forbedringer. Dokumentet
gir en oversikt og beskrivelse ved viktige sider ved frivilligheten i Akershus. Akershus har
vært et foregangsfylke når det gjelder frivillighet i Norge, og dette dokumentet er med på å
legge et grunnlag for at det også kan være det i fremtiden. Vi er glad for at både politikere og
administrasjon i Akershus er såpass opptatt av frivillige organisasjoners vilkår i fylket vårt.
Regionreform
I året som har gått har regionreformen rullet videre. Etter forhandlinger mellom Akershus,
Østfold og Buskerud ble det fremforhandlet en avtale om å danne region Viken. Senere har
fylkestingene i Akershus og Østfold gått imot denne avtalen. De fleste kommunene i
Akershus har sendt høringsinnspill om at de ønsker at Oslo skal være med i en region hvis
Akershus skal slå seg sammen med andre fylker. Etter forhandlinger mellom Regjering og
støttepartiene på Stortinget har det kommet frem til en avtale hvor Akershus, Østfold og
Buskerud skal slås sammen til region Viken.
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En skal være forsiktig å spå om fremtiden. Reformen skal behandles på Stortinget før
sommeren. Det er politisk uenighet i denne saken, og valget til høsten kan også påvirke
hvordan fasiten for reformen blir. Vi går en spennende fremtid i møte.
Politisk oppfølging
I forbindelse med arbeidene med særlig oppfølging av frivillighetsmeldingen har vi sammen
med de andre paraplyorganisasjonene hatt kontakt med flere av de politiske partiene. Vi føler
det er tverrpolitisk støtte til de frivillige paraplyorganisasjonene i Akershus. Det er vi glade
for.
Økonomisk støtte til organisasjonene
ABUR
forvalter fylkeskommunens
tilskudd til
de regionale barne- og
ungdomsorganisasjonene i Akershus. For 2017 er dette på til sammen 3.340.800,-. I tillegg
vedtok politikerne i budsjettet for 2017 å gi en ekstrapott på 1,5 millioner som skulle fordeles
til frivillige organisasjoner. Vi håper at våre organisasjoner skal få noe av denne potten. Slik
vi forstår det vil det komme en egen sak på dette. Det er hyggelig å se at politikerne er
fornøyd med den jobben vi og våre organisasjoner gjør. Tilskuddene er utrolig viktig for
driften av de regionale barne- og ungdomsorganisasjonene i Akershus.

De andre paraplyorganisasjonene i Akershus
Vi har et godt samarbeid med de andre paraplyorganisasjonene Akershus Musikkråd,
Akershus Idrettskrets, Voksenopplæringsforbundet i Akershus, Akershus Amatørteaterråd og
FFO Akershus om tema av felles interesse. I året som har gått har det først og fremst vært
oppfølingen av frivillighetsmeldingen og kulturplanen. Når en har begrensede ressurser, så er
det viktig å spille på hverandres kompetanse.

Nettverkssamarbeid mellom Barne- og Ungdomsrådene (BURene)
i Norge og LNU
ABUR har samarbeidet med barne- og ungdomsråd i de andre fylkene gjennom et samarbeid
som blir koordinert av Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU).
Dette skjer i hovedsak gjennom felles kurs og konferanser. Fokus skal være på
erfaringsutveksling og kompetansebygging. I året som har gått har blant annet regionreformen
vært tema.
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en rådgiver og
informasjonsspreder for barne- og ungdomsorganisasjonenes sentralledd. Ved å gå inn på
LNUs hjemmeside kan alle interesserte motta LNUnytt på e-post. Her er det et mangfold av
tilbud om forskjellige kurs og seminarer for organisasjonene som ofte er gratis eller veldig
rimelig å være med på.
I år som har gått har daglig leder vært på ansattesamling i november og i mars. I tillegg deltok
Paul Schmidt fra styret og daglig leder på Storsamling i for alle de fylkesvise BURene i
november i Kristiansand. Her var blant annet temaene frivillighetspolitikk og seneste
forskning på frivillig engasjement og rekruttering.
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Kurs og representasjon
I tillegg til styremøter og annen møtevirksomhet som følger av daglig drift, har daglig leder
arrangert og vært med på en rekke møter og seminarer. Medlemsorganisasjonene må gjerne
komme med ønske om kurs som ABUR kan arrangere. Det er ikke til å unngå at en noen
ganger kolliderer når det gjelder dato med andre arrangement. Hvis en ønsker at en skal kjøre
kurset en gang til er det bare å gi beskjed, så skal vi vurdere om vi kan kjøre det igjen.
24. mai holdt ABUR kurs i det å holde rekrutteringskurs. Kursholder var Elisabeth Løland fra
Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU). Det var 6 deltagere fra til
sammen 4 organisasjoner. Deltagerne ga positive tilbakemeldinger på kurset.
Ungdommens Kulturleir ble arrangert 31. juli til 5. august 16 se egen sak.
Tidligere har vi fått innspill på at organisasjonene om at en ønsket kurs i arbeidsgiverrollen.
Den rollen kan være en utfordring i frivillige organisasjoner. Selv om en driver som frivillig
gjelder de samme regler for en frivillig organisasjon som for et større selskap. Vi har spilt inn
dette som aktuelt kurs for Voksenopplæringsforbundet i Akershus (VOFO-A). De
gjennomførte så et fullbooket kurs i dette 8. februar. Deltagelsen fra ABURs organisasjoner
var liten, men hvis det er interesse så ber vi om at dette kjøres igjen. Kursholder var advokat
med arbeidslivsrett som spesialfelt, og i tillegg til å kunne stoffet var han pedagogisk dyktig.
Av erfaring så vet vi at konsekvensene for en organisasjon tråkker feil på dette området kan
bli store. Vi vil derfor prioritere slike kurs hvis medlemsorganisasjonene ønsker det, enten i
egen regi eller gjennom andre som VOFO-A.
Forrige år hadde vi felles frivillighetskonferanse sammen med de andre
paraplyorganisasjonene. Oppi alt arbeid med de forskjellige planprosessene som
fylkeskommunen kjørte ble det dessverre ikke tid til dette i år. Vi håper at vi kan få det til til
høsten igjen.
I forkant av årets søknadsfrist for fylkeskommunale midler arrangerte vi kurs i utfylling av
søknaden 9. februar. Mange av våre medlemsorganisasjoner har et minimum av ansatt
administrasjon, og særlig i ungdomsorganisasjonene er det stor rotasjon på de som får jobben
med å sende inn den årlige søknaden til ABUR om fylkeskommunale tilskudd. I år var det
hele sju organisasjoner som benyttet dette tilbudet, mot ingen i fjor. Ellers ble det som var av
spørsmål ble tatt på telefon. I år er det 39 organisasjoner som søkt om tilskudd. Det er en flere
enn i fjor.

Informasjonsarbeid
Styret ønsker at ABUR kan brukes til å spre informasjon om organisasjonenes egne
arrangementer, som kan være aktuelle for andre. Vi kan ta med korte meldinger om dette i
”Nytt fra ABUR”. Da er vi imidlertid avhengige av å få denne informasjonen i god tid på
forhånd. ”Nytt fra ABUR” og informasjonsmailer er sendt ut med ujevne mellomrom etter
behov til organisasjonene, hvor aktuelle saker blir bekjentgjort.
Vi ønsker fortsatt å motta medlemsorganisasjonenes blader, infoskriv og lignende.
Kunnskapen om hva som skjer i organisasjonene vil være til stor hjelp for oss i vårt arbeid for
de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Akershus.
Send gjerne en mail på om tips på innhold til abur@online.no.
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Når det gjelder nettsidene så er det viktig at medlemsorganisasjonene gir beskjed om
informasjon som bør oppdateres. I forbindelse med innsending av søknader gjennom
nettsidene så var det noen som fikk problemer fordi dokumentene var for store. Det problemet
skal være rettet opp i.

Oppfølging av arbeidsplanen
Fjorårets årsmøte vedtok en arbeidsplan i fem kulepunkter. Nedenfor står et kort sammendrag
av hvordan styret mener dette er fulgt opp i året som har gått.
Arrangere kurs i forskjellige tema

Vi har arrangert kurs i det å holde rekrutteringskurs
24/5, Ungdommens Kulturleir med 6 kulturkurs 31/7 –
5/8, kurs i arbeidsgiveransvar er arrangert av VOFOAkershus 8/2 (etter blant annet innspill fra ABUR) og
vi har holdt kurs i utfylling av søknader 9/2. I tillegg
har vi hatt et dialogmøte 21/3 for å prøve å finne ut
hvordan vi kan vi muligens kan kurse våre
medlemsorganisasjoner i hvordan de kan inkludere
barn og ungdom fra Øst-Europa på en bedre måte i
sine organisasjoner. Det er for tidlig å si hvordan dette
blir tatt videre, men en mulighet er at det blir et kurs
hvor en kan få gode råd for hva som kan fungere.

Bruke ny nettside til å fremme
informasjon om støtteordninger,
frivillig-politiske diskusjoner og
oversikt over ABURs medlemsorganisasjoner

Nettsiden er på plass med oversikt over ABURs
medlemsorganisasjoner og den fylkeskommunale
tilskuddsordningen, men når det gjelder andre
støtteordninger og frivilligpolitiske diskusjoner har vi
noe å gå på. ABURs Facebooksider er brukt noe, men
også disse bør brukes mer.

Videreutvikle Ungdommens
Kulturleir (UKL)

For UKL 2016 ble det noen endringer på innhold i
kursene, men under leieren i 2016 diskuterte lederne
forskjellige mulige forbedringer. Nå i 2017 blir
låtmakerkurset utvidet med en ekstra instruktør som er
produsent og musiker. Samtidig skal vi ha med oss
bak øret at vi ikke skal bli for like noen av våre
medlemsorganisasjoner. Vi hadde idéer til flere kurs,
men på grunn av kapasitet så vil vi se hvordan
utvidelsen av låtmakerkurset slår ut. Vi skal ha plass
til deltagerne også. Tips til kurstilbud tas gjerne imot.

Arrangere frivillighetskonferanse
høsten 2016 sammen med andre
paraplyorganisasjoner

Det ble dessverre ikke tid eller mulighet til å gjøre
dette i år. Til det var arbeidsplanene for flere av
paraplyorganisasjonene for tette, men vi håper vi kan
få det til i 2017

13

Generelt arbeide for bedre
rammebetingelser for de regionale
barne- og ungdomsorganisasjonene

Gjennom arbeidet med oppfølging av
frivillighetsmeldingen fra 2010 og kulturplanen så tror
vi politikerne har blitt enda mer bevist på viktigheten
av det arbeidet de regionale barne- og
ungdomsorganisasjonene gjør. Vi har i alle fall følt at
våre innspill har blitt tatt positivt imot av politisk
ledelse. Under behandling av budsjettet for 2017
foreslo posisjonspartiene at «budsjettpost "5C
Frivillighet" økes derfor med 1,5 millioner kroner for
å stryke de frivillige organisasjonene." Dette ble
vedtatt. Vi forventer at noen av disse midlene tilfaller
støtteordningen som ABUR forvalter. Vi tror at
innsatsen til ABUR og den aktiviteten som skjer i våre
medlemsorganisasjoner er med på å påvirke at
fylkestinget ønsker å prioritere knappe ressurser på
dette.
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