FN-SAMBANDETS
ÅRSBERETNING 2016

		Innhold
1 Styreleders beretning
3 Forord
4 Skole
9 Digitale flater
12 Mediearbeid
13 Arrangementer og debattmøter
15 Lokal aktivitet og engasjement
17 FN-sambandet som pådriver
18 Organisasjon

Forsidebilde:
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STYRELEDERS BERETNING

Styreleders beretning
FN-sambandet feiret sitt 70-årsjubileum i 2016. Det
ble markert med et flott arrangement på Nobels
fredssenteret, som samlet ansatte og samarbeidspartnere, politikere og støttespillere. Vi fikk vist
aktualiteten i FN-sambandets arbeid, vår unike
posisjon i skolen og verdien av at vi er en landsdekkende organisasjon med lokal tilstedeværelse.
Utenriksminister Børge Brende understreket i sin tale
at FN-sambandet er en viktig pådriver for nasjonalt
engasjement og et mer handlekraftig FN.
Flyktningsituasjonen, krig og konflikt satte sitt preg
på den offentlige debatten og det vi var opptatt av
her hjemme i 2016. Det ble et turbulent år med store
endringer i det geopolitiske landskapet. Vilkårene for
internasjonalt samarbeid blir vanskeligere og FN er
under press. Et sterkt FN som bringer alle verdens
land sammen og legger til rette for forpliktende samarbeid og løsninger, er avgjørende for et godt resultat.
Kunnskap og faktainformasjon man kan stole på
er viktigere enn noen gang i dagens medievirkelighet. Barn og unge trenger kunnskap for å kunne
reflektere, forstå og engasjere seg. FN-sambandets
posisjon som kunnskapsleverandør forsterkes stadig
blant annet gjennom økningen i besøk på nettsidene
og i antall ansikt-til-ansikt-møter og skolebesøk.
FNs bærekraftsmål er høyt prioritert i kommunikasjonsarbeidet. Gjennom nettsidene og undervisningsoppleggene har vi etablert oss som en viktig
avsender og kilde til kunnskap om målene. Vår rolle
er å formidle helheten i målene og et perspektiv som
tydeliggjør sammenhengene mellom lokale, nasjo-
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nale og globale utfordringer og løsninger. I et globalt
arbeidsmarked er også kjennskap til ILOs normsettende arbeid avgjørende for partene i arbeidslivet og
en premiss for norsk trepartssamarbeid.
En av FN-sambandets viktigste oppgaver er å
bringe verden inn i klasserommet, gjøre inter
nasjonale spørsmål, multilateralt samarbeid og FN
relevant i norsk skole og i offentligheten. På den
måten bidrar vi til en faktabasert debatt som gir
et høyere kunnskapsnivå om FN og internasjonale
spørsmål i befolkningen.
I 2016 ble forvaltningsansvaret for FN-sambandets
virksomhet overført fra Norad til UD. Overføringen
sikret oss en rammeavtale for de neste tre årene. De
forutsigbare rammebetingelsene det gir, vil skape
nødvendig ro i organisasjonen og gode forutsetn
inger for at vi skal kunne nå våre strategiske mål.
På vegne av styret vil jeg takke Kari Solholm, som
etter 15 år som generalsekretær har gått over til
andre oppgaver. Samtidig er vi glade for at Anne
Cathrine Uteng da Silva har kommet inn som ny leder
av organisasjonen, og vi gleder oss til å utvikle organisasjonen videre sammen med henne.
Organisasjonen er i medvind. Vi ligger godt an på
veien mot å nå målene våre i inneværende strategi
periode. Etterspørselen etter tilbudene våre øker,
antall medlemsskoler øker og flere og flere elever
bruker våre digitale tjenester. Vi fortsetter å levere
aktuelle og relevante undervisningsopplegg som
hjelper lærerne med å sette FN og internasjonale
temaer på dagsorden i klasserommet.
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FORORD

Forord
2016 ble et år der prioriteringene i strategisk
plan av arbeidet rettet mot skolen, gav resultater.
Markedsføring av medlemsskoletilbudet førte til
flere medlemsskoler, vi fikk flere abonnenter på
nyhetsbrevene, og opplevde økt etterspørsel etter
våre tilbud til skolen. Vi har videreutviklet alle under
visningstilbudene våre for å øke læringsutbyttet og
knyttet dem til FNs bærekraftsmål.
Brukerundersøkelsen vi gjorde for fn.no og
Globalis viser at vi når bredt ut til målgruppene våre
i skolen, og at brukerne er fornøyde med det digitale
tilbudet. Antall besøk og sidevisninger på nettsidene
våre fortsetter å øke, og det samme gjør antall følgere i sosiale medier.
Prioriterte temaer i 2016 har vært FNs bærekraftsmål, klima og flyktninger. Dette er temaer som elever
og lærere etterspør, og som de opplever som aktuelle

og relevante i undervisningen. Vi opplever fortsatt at
pågangen er stor fra media og andre som bruker oss
som kilde og kunnskapsleverandør, selv om det var en
liten nedgang i antall mediehenvendelser sammen
lignet med året før.
Organisasjonen har satt i gang flere prosjekter for
å kunne møte den økte etterspørselen, og utvikle
og kvalitetssikre tilbudet vårt for å øke relevans og
læringsutbytte.

«In the case of Norway, the UN association was
reported to be very active in promoting the
values and operations of the UN system and
to have leveraged some influence in promoting
Norwegian Government funding to UN agencies.»


Forskningsrapport fra UK Aid

NØKKELTALL
Ansikt-til ansikt-møter

Besøk og sidevisninger på nettsider
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Skole
Gjennom medlemsskoleordningen har FN-sambandet
et solid nettverk av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og og folkehøyskoler over hele landet. FN-skolene er faste brukere
av undervisningstilbudet vårt og bidrar også med
innspill og innsikt når vi utvikler nye læringsressurser.
I anledning jubileumsåret gikk vi offensivt ut med et
tilbud til alle landets skoler om gratis medlemskap for
2016. Ved utgangen av året hadde vi 680 medlemsskoler, som er en økning på 96 skoler fra fjoråret.
For at alle skoler skal kunne dra nytte av våre
tilbud, har vi valgt å oversette alle læringsressursene knyttet til våre viktigste undervisningstilbud
til nynorsk. «Bærekraft», som er det mest besøkte
digitale undervisningsopplegget vårt, tilbyr vi også nå
på nynorsk.
Et godt eksempel på interessen for medlems
skoletilbudet vårt, er avtalen vi signerte med NordTrøndelag fylkeskommune om kollektivt medlemskap for alle videregående skoler i fylket. Siden
Sør-Trøndelag allerede har en lik avtale, er nå alle
offentlige videregående skoler i Trøndelag medlemer
i FN-sambandet.

MARKEDSFØRING AV SKOLETILBUDET
I tillegg til direkte markedsføring til skolene gjennom
nyhetsbrev og utsendelser på e-post, deltok vi i 2016
på flere skolekonferanser for å vise frem tilbudet
vårt til lærere og skoleledere. Dette har resultert i
en økning på 300 abonnenter på nyhetsbrevet vårt
som går til skoler. Vår tilstedeværelse på konferanser
sammen med andre tilbydere av undervisningsopplegg, øker kjennskapen til skoletilbudet vårt over tid
og er et viktig tiltak for å knytte nye kontakter, møte
nye potensielle samarbeidspartnere og vedlikeholde
gode relasjoner med lærere og skoleledere. Distriktskontorene vil i 2017 se nærmere på hvordan dette
arbeidet kan videreføres og prioritere markedsføringstiltak i sine regioner.

VÅRT FELLES TILBUD TIL ALLE LANDETS SKOLER
Alle landets skoler fikk i 2016 tilbud om filmvisninger,
rollespill, FN-avis og foredrag om FN og FN-relaterte
tema. Dette er undervisningsopplegg hvor ansatte i
FN-sambandet er ute og besøker skolene og bidrar
i gjennomføringen. Flere av oppleggene ble videreutviklet i løpet av året for å sikre økt relevans og
læringsutbytte. Ungdomsskole og videregående
skole har vært prioritert.

FN-FILM FRA SØR
Film fra Sør og FN-sambandet samarbeider om å
arrangere filmvisninger med innledning og arbeidsoppgaver for skoleklasser. Kombinasjonen av film og
arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig nysgjerrighet og refleksjon rundt internasjonale spørsmål.
Filmvisningene følger skoleåret. Da vi avsluttet
filmprosjektet for skoleåret 2015/2016 hadde 25 000
elever sett våre filmer og benyttet undervisningsoppleggene som var knyttet til dem. Det er en økning på
10 000 elever fra året før.
I 2016 hadde FN-sambandet tilbud om følgende filmer:
• Barneskole – Amazonia
• Ungdomsskole – Dancing arabs (vår) og Sonita (høst)
• Videregående – Drone (vår) og Et øyeblikk frihet (høst)
Filmtilbudet gir elevene en faglig inngang til temaer
som klima, konflikt, menneskerettigheter og flyktningspørsmål, gjennom spillefilmer av høy kvalitet.
Undervisningstilbudet som følger med gir elevene en
god innføring til videre diskusjon om temaet.
Tilbakemeldinger viser at undervisningstilbudet
skaper engasjement i klasserommet, og bidrar til å
inkludere bredden av elever i diskusjoner om globale
spørsmål og utfordringer.

SKOLE

ROLLESPILL
FN-sambandet arrangerer rollespill over hele landet.
Skolene får hjelp av oss til å gjennomføre spillet, og
vi stiller med alt elevene trenger av scenario, arbeidsoppgaver og bakgrunnsmateriale. I overkant av 10 000
elever deltok på våre rollespill i 2016. Lærerne melder
tilbake om engasjerte elever, og sier det er et tilbud
som involverer og motiverer alle elevene i klassen.
Tall i tusen
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FN-ROLLESPILLET FN-rollespillet om FNs sikkerhetsråd er FN-sambandets flaggskip, og blant de mest
populære tilbudene vi har til skolen. Både ungdomsskoler, videregående skoler og lærerhøgskoler deltar
i FN-rollespill. Rollespillet om Sikkerhetsådet hadde
også i 2016, tema konflikten i Syria med vekt på
Tyrkias rolle.
Ved å selv aktivt delta i forhandlingene, får elevene
god innsikt i hvordan internasjonalt diplomati, multilateralt samarbeid og forhandlinger i Sikkerhetsrådet
fungerer. De setter seg godt inn i de ulike landenes
posisjoner og får kunnskap om den største pågående
konflikten i verden i dag.

«Opplegget gir elevene førsteåndskunnskaper om
diplomatiets lyse og mørke sider. Fantastisk!»

Lærer i vgs.
2015

2016

ELEVER

2015

2016

OPPDRAG

«Rollespillet gir elevene et tydelig innblikk og økt
forståelse i hvordan ikke bare FN som organisasjon fungerer, men også hvordan mye av det
internasjonale, politiske spillet foregår. Samtidig
oppfatter jeg rollespillet som tverrfaglig og godt
dekkende for flere fag, ikke bare samfunnsfag.»

Lærer i vgs.

FN-rollespill på Kvaløysletta skole i Tromsø.

TEKSTILFABRIKKEN – ET ROLLESPILL OM BÆREKRAFTIG ARBEIDSLIV OG ILO Tekstilfabrikken tar
utgangspunkt i et relevant case knyttet til tekstil
industrien i Kambodsja, og de etiske problemstillingene
for forbrukere og motekjedene her hjemme. Temaet
bidrar til å illustrere hvordan menneskerettighets
situasjonen i verden henger sammen med vår egen
hverdag. Rollespillet viser hvordan vilkårene for
organisering i arbeidslivet i lavkostnadsland har en
direkte link til oss som forbrukere og hvordan vi agerer.
Rollespillet ble revidert i 2016 for å knyttes tettere til

5

6

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2016

Til undervisningsopplegget «Bærekraft» har FN-sambandet og UNICEF Norge produsert en animasjonsfilm.

FNs bærekraftsmål, og for også å kunne tilbys elever
på 10. trinn.
HANDELSSPILLET MED KLIMAMODUL I dette
visualiseringsspillet lærer elevene om hvordan ulike
forutsetninger og urettferdige strukturer fører til mer
ulikhet mellom land. Samtidig lærer de om hvordan
produksjon og handel med varer henger sammen
med klimaendringer.

«Ja, jeg vil gjøre det igjen. Det er en fin mulighet
til praktisk læring og dere er veldig flinke med
både gjennomføring og forarbeid.»

Lærer i vgs.

ROLLESPILL OM MENNESKERETTIGHETER OG
EKSTREMISME Med midler fra Kristiansand kommune videreutviklet vi rollespillet om menneske
rettigheter og ekstremisme. Rollespillet er rettet
mot elever på videregående skole og 10. trinn. I
rollespillet representerer elevene medlemslandene i
FNs m
 enneskerettighetsråd, og argumenterer for de
beste tiltakene mot radikalisering og voldelig ekstremisme ut fra sine roller.

FN-AVIS
FN-sambandet inviterer skolene hvert år til en konkurranse om å lage en digital elevavis. Flyktninger var
tema for FN-avis skoleåret 2015-2016. Skoleavis dek-

ker flere kompetansemål, og ved å konsentrere det
om et tema som flyktninger, gir det rom for mange
ulike innfallsvinkler og til å gå i dybden. Skolene som
deltar melder om stor entusiasme hos elevene og
godt læringsutbytte.
Opplegget er tverrfaglig, og elevene må jobbe med
både språk, design, faglig innhold, bilderedigering og
prosjektledelse. Det er fortsatt et stort potensiale for
å øke deltakelsen, og vi vil jobbe med markedsføringen av tiltaket i 2017 .

FOREDRAG
Alle distriktskontorene tilbyr foredrag om FN, menneskerettigheter, fred og sikkerhet, flyktninger, klima
og bærekraftig utvikling. Vi nådde mer enn 32 000
elever med foredragene våre i 2016, og menneske
rettigheter var det klart mest etterspurte temaet.

BÆREKRAFT
Bærekraft er et tverrfaglig undervisningsopplegg om
bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Et opplegg tilpasset barneskolen ble utviklet i samarbeid
med UNICEF Norge og lansert høsten 2015. Høsten
2016 lanserte FN-sambandet et tilsvarende opplegg
tilpasset 10. trinn, med støtte fra Den naturlige skolesekken v/Miljødirektoratet og UNESCO-kommisjonen.
Målet med «Bærekraft» er å gi elevene en helhetlig
innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål gjennom å vise samspillet mellom sosiale forhold,
økonomi og klima. Opplegget inneholder varierte

SKOLE

læringsaktiviteter og virkemidler som film, rollespill,
prosjektoppgaver, debattøvelser, begrepsleker og
nettavis.
Alle ressursene er utviklet i samarbeid med lærere
og elever fra målgruppen og er et resultat av kvalitative intervjuer og gruppesamtaler med 45 lærere og
rundt 100 elever. Oppgavene er tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, naturfag, matematikk, norsk og
KRLE. Opplegget har som mål å engasjere og aktivisere elevene og bidra til større forståelse for hvordan
utfordringer og løsninger i det globale samfunnet
henger sammen. I tillegg gir det lærerne et solid
verktøy og et nødvendig kompetanseløft for å kunne
undervise om bærekraftig utvikling. Opplegget bidrar
til å utvikle elevenes kritiske skjønn og gi dem en forståelse av hvordan vårt levesett påvirker og påvirkes
av miljø, interessekonflikter, økonomi og samfunnsforhold andre steder i verden.
Webstatistikk viser at «Bærekraft» vekker stor
interesse i barne- og ungdomsskoler over hele landet.
Til nå har de to undervisningsoppleggene hatt mer
enn 60 000 sidevisninger.
Det finnes per i dag ingen andre læringsressurser
enn «Bærekraft» som dekker den utvidede definisjonen av bærekraftig utvikling som FNs bærekraftsmål bygger på. Vi ønsker derfor å utvide prosjektet
«Bærekraft» med et eget undervisningopplegg for
videregående skole til skolestart 2017.

FN-SAMBANDET KOORDINERER UNESCOs
SKOLENETTVERK I NORGE
UNESCOs skolenettverk, Associated Schools Project
(ASPnet), er et globalt nettverk med mer enn 9000
utdanningsinstitusjoner i 180 land, som skal bidra til

å sette UNESCOs idealer om fred, trygghet og samarbeid ut i livet.
Finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet
og UNESCO-kommisjonen har FN-sambandet vært
koordinator for de norske medlemsskolene siden 2015.
I Norge er 28 skoler en del av nettverket, og to nye kom
til i 2016. De samarbeider seg imellom og gjennomfører
prosjekter knyttet til tema som fredsarbeid, k
 ulturarv
og menneskerettigheter. FN-sambandet legger til rette
for samarbeid og erfaringsutveksling mellom medlemsskolene. Vi drifter nettsider og en gruppe på Facebook,
i tillegg til å arrangere seminarer for medlemsskolene.
I september 2016 møttes 40 lærere og rektorer fra
UNESCO-skolene til et todagers seminar i Drammen
om mangfoldsledelse og bærekraftig utvikling i skolen.
Dette var temaer som engasjerte.

LÆRERKURS
En undersøkelse TNS gallup gjennomførte for
FN-sambandet i 2014 viser at lærere ønsker, og har
behov for, kompetanseheving om internasjonale
temaer. Lærebøkene gir heller ikke tilstrekkelig
bakgrunn for å ta opp aktuelle internasjonale hendelser og gjøre dem relevante for undervisningen.
Lærerne melder tilbake at de ønsker tilrettelagte
undervisningsopplegg og faglig påfyll.
Distriktskontorene gjennomførte i 2016 ulike
opplegg for kompetanseheving om FN, menneskerettigheter og internasjonale temaer i form av kurs,
seminarer, foredrag og fagdager for lærere.
Sør-kontoret tilbyr hvert år et lærerseminar under
Sørlandske lærerstevne. I høst var tema flykninger
populært. Det var et svært godt besøkte kurs, med
aktuelt innhold og kjente foredragsholdere.

Fra interaktiv animasjonsfilm om flyktninger, utviklet i prosjektet «Digitale skolebesøk».

7

8

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2016

I samarbeid med Universitetet i Agder og
Religionslærerforeningen, tilbyr FN-sambandet en
ukes kurs for lærere i religion, norsk og samfunnsfag
på ungdomsskole, videregående. Tema er demokrati,
religion og menneskerettigheter. Kurset holdes på
Universitetet i Agders studiesenter på Lesvos i Hellas.
Øst arrangerer lærerkurs for sine medlemsskoler
med foredrag fra forskere og fagfolk om FN-relaterte
temaer.

LÆRERUTDANNINGSINSTITUSJONER
FN-sambandet har samarbeid med og oppdrag
for lærerutdanningsinstitusjoner over hele landet.
Gjennom distriktskontorene tilbyr vi fagdager om
klima, menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og
FN-kunnskap. Flere distriktskontor har i løpet av året
fått til et tettere samarbeid med lærerutdanningene i
sine fylker. Det er et mål å formalisere denne kontakten og inngå mer forpliktende samarbeid med flere
lærerutdanningsinstitusjoner.
Tilbakemeldinger fra studenter og lærere gir grunnlag for å tro at internasjonale spørsmål ikke er godt
nok dekket i lærerutdanninga i dag. På bakgrunn av
den økte interessen vil vi i 2017 utvikle opplegg for
en fagdag for lærerstudenter om undervisning om
bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

UTVIKLINGSPROSJEKTER
FN-sambandet startet i 2016 to prosjekter for å øke
effektiviteten og sikre god ressursbruk i arbeidet med
å nå målgruppene våre i skolen. Med begrensede
ressurser og mål om å være en aktør som når elever
over hele landet ønsker vi å tenke nytt og innovativt.

Frilansere samlet på kurs i FN-sambandets lokaler i Oslo.

DIGITALE SKOLEBESØK Det er viktig for
FN-sambandet å følge med på, og holder tritt med
den digitale utviklingen i skolen. Vi ønsket gjennom
prosjektet å få konkrete erfaringer med digitale og
innovative undervisningstilbud. Målet for prosjektet
«Digitale skolebesøk» er å komme fram til tiltak som
gjør oss i stand til å nå ut til flere skoler uten å øke
ressursbruken. Distriktskontoret vårt i Tromsø, hadde
allerede et samarbeid med Senter for IKT i utdanningen og det var naturlig å legge prosjektledelsen dit. Det
ble gjort et betydelig utrednings og kartleggingsarbeid
og utviklet en interaktiv animasjonsfilm med tema flukt
og Flyktningkonvensjonen. Det ble også spilt inn en
innledning til FN-filmen for vidergående skole, som kan
overføres digitalt til skolene. Prosjektet vil bli videreført
i 2017.
FRILANSPROSJEKTET Prosjektet skal bidra til å nå
målene i strategisk plan om å møte over 400 000
skoleelever ansikt til ansikt i løpet av fireårsperioden.
Det skal øke organisasjonens kapasitet og nedslagsfelt gjennom å ha et nettverk av frilansere knyttet
til alle distriktskontor. Flere distriktskontor hadde
allerede gode erfaringer med å knytte til seg frilansere. I prosjektperioden har vi utviklet en modell for
skolering og økt bruk av frilansere. Alle distriktskontorene hadde fra høsten knyttet til seg 3–5. Det bidro
til at vi nådde ut til flere skoler med tiltakene våre. I
2017 vil vi jobbe videre med kompetanseheving og
nyrekruttering av frilansere. Prosjektet var et tiltak
for å nå kommunikasjonsstrategiens mål om å gjøre
nødvendige endringer i arbeidsform og organisering
for å øke kvaliteten og effektiviteten.

DIGITALE FLATER

Digitale flater
FN.NO
Hjemmesiden til FN-sambandet har informasjon
om FN-systemet, temasider om de store globale
utfordringene og undervisningsmateriell til elever og
lærere. Vi fortsetter veksten, og ser at etterspørselen
etter våre digtale tilbud øker.
MEST BESØKT I 2016 FNs verdenserklæring om
menneskerettigheter var den mest besøkte enkelt
siden på fn.no med over 93 000 visninger. Vår satsning
på FNs bærekraftsmål viser seg også i besøkstallene,
der temasider om målene til sammen hadde 182 000
sidevisninger. Sidene våre med FN-informasjon og
omtale av FN-systemets organer og avtaler og konvensjoner hadde 445 000 sidevisninger. Temasidene
om flyktninger og klima hadde henholdsvis 44 og 36
prosentvis vekst.
Det nettbaserte undervisningsopplegget om bære-

kraftig utvikling og FNs bærekraftsmål «Bærekraft»
hadde over 34 000 sidevisninger, hvor opplegget
til barneskolen hadde en vekst på 66 prosent fra
fjoråret.

«Nettsidene er veldig gode og dere gjør en kjempeinnsats! Hvis jeg har innspill skal jeg melde ifra.»


– fra brukerundersøkelsen

OMFATTENDE OPPDATERINGER AV UNDERVISNINGSOPPLEGGENE PÅ NETT I 2016 oppdaterte
og fornyet vi de nettbaserte undervisningsoppleggene på fn.no.
Etter det omfattende revisjonsarbeidet har vi nå
fem opplegg til barneskolen som dekker temaene
verden, barns rettigheter, menneskerettigheter, FN,

Besøk nettsider

Sidevisninger

Tall i mill.

Tall i mill.
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bærekraftig forbruk og krig og fred. I tillegg har vi
et større opplegg med oppgaver om bærekraftig
utvikling. Til ungdomsskolen har vi tre undervisningsopplegg om temaene menneskerettigheter, befolkning og migrasjon, og regnskog og urfolk. I tillegg har
vi også et større opplegg om bærekraftig utvikling
og FNs bærekraftsmål. Til videregående skole har vi
tre opplegg som dekker FNs bærekraftsmål, fred og
sikkerhet, og regnskog og urfolk.

NYTT REKORDÅR FOR GLOBALIS
I 2016 har besøkstallene for Globalis fortsatt å øke.
Vi ser at elevene søker etter landinformasjon og er
ivrige brukere av funksjonen der man kan sammenligne utviklingstrekk i to land. Oppdateringer og
kvalitetssikring av innholdet har hatt høy prioritet.

«Ros til dere. Fantastisk ryddig layout, og nedvasket informasjon gjør siden lett leselig for liten
og stor.»


– fra brukerundersøkelsen

BRUKERUNDERSØKELSE Vi gjennomførte en
brukerundersøkelse på nettsidene våren 2016, der
svarene forteller oss at vi treffer godt vår hovedmålgruppe i ungdoms- og videregående skole. 66 prosent
av våre brukere er elever, og 45 prosent er mellom
16–19 år.
Vi ser også at hovedgrunnen til at de besøker
Globalis er at de ønsker å finne svar på en skoleoppgave. De søker, og finner informasjon om land, konflikt eller tema som fattigdom, befolkning og geografi.

REDESIGN
NORDISK SAMARBEID Vi har et samarbeid med
de nordiske landene om Globalis der løsningen er i
fem språkversjoner. Hvert land er ansvarlig for sitt
innhold og oversetter fra originalartikler på norsk.
FN-sambandet står for drift og utvikling av nett
stedet. Sverige betaler i dag en del av kostnadene for
serverleie.
Globalis er en del av et fellesnordisk samarbeid
med de andre FN-forbundene i Norden. Samarbeidet
har en egenverdi. Vi jobber for de samme målene, og
det gjør at vi mer enn dobler antallet vi når ut til med
vår informasjon. Til sammen hadde vi 4,4 millioner
besøk på Globalis og 15 millioner sidevisninger.

Tidlig i 2016 gjorde vi en grundig evaluering,
brukerundersøkelser og en analyse av alle
FN-sambandets nettsteder for å se på hvordan vi kan
optimalisere arbeidet.
I 2017 vil vi slå sammen alle våre digitale tilbud på
en felles teknisk plattform og til en felles nettside.
Dette vil gi en betydelig rasjonaliseringsgevinst og
store kostnadsbesparelser.
Vi legger om til et responsivt design for å sikre
at vårt digitale tilbud oppfyller kravene til universell utforming og er tilgjengelig på alle flater.
Omleggingen og sammenslåingen av det digitale tilbudet vårt innebærer oppdatering av alt redaksjonelt

Besøk Globalis Norden

Sidevisninger Globalis Norden

Tall i mill.

Tall i mill.
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DIGITALE FLATER

innhold for å sikre tilpasning til våre prioriterte målgrupper som er skoleelever, lærere og journalister.
Omleggingen vil også støtte opp om målene i kommunikasjonsstrategien om å styrke FN-sambandets
merkevare og posisjon i skolen, øke kjennskap til og
kunnskap om FN og FNs arbeid og effektivisere drift
og arbeid med sidene. Lansering av nytt nettsted blir
juni 2017.

«Det er jo rett og slett helt perfekt å finne stoff
til mine skoleoppgaver på denne nettsiden – b
 ra
jobbet!»


– fra brukerundersøkelsen

FN-FILUREN – VÅRT TILBUD TIL DE YNGSTE
BARNA
FN-filuren er et pedagogisk opplegg for å formidle
kunnskap om FN til de yngste skoleelevene og de eldste barnehagebarna. Opplegget består av en digital
læringsressurs med spill og aktiviteter om FN, barns
rettigheter og internasjonale temaer. Vi har fortsatt
stor etterspørsel etter pedagogiske opplegg om internasjonale spørsmål for de yngste barna.
Flere distriktskontor har også hatt såkalte Filurturneer. Øst-kontoret nådde 5000 elever med to foredragsturneer til barneskolene på Østlandet der Filuren
var gjennomgangsfigur. Tema var bærekraft på våren,
og flyktninger på høsten og inkluderte oppgaver elevene jobbet med etter besøket. Gjennom tiltaket nådde
vi ut til mange skoler på en effektiv måte og opplegget
for etterarbeid bidro til å øke læringsutbyttet.

NYHETSBREV
Gjennom FN-nyhetsbrevet når vi ut til de som er
interessert i hva FN gjør, og bidrar på den måten

til å styrke vår rolle som kunnskapsleverandør på
FN-spørsmål.
Ved utgangen av 2016 hadde fn.no-nyhetsbrevet
3340 abonnenter, som er nesten 600 flere enn på
samme tid året før.
FN-linken er vårt nyhetsbrev til skolene, og kom
ut fire ganger i 2016. Vi tilpasser nyhetsbrevene
til skoleslagene og har egne versjoner til barneskole, ungdomsskole og videregående skole.
Abonnementstallet økte med drøye 30 prosent i løpet
av året fra 886 til 1179. Mye av dette skyldes aktiv
markedsføring i digitale kanaler i tillegg til tilstedeværelse på konferanser og seminarer for lærere og
skoleledere. Vi har også et nyhetsbrev om ILO og
arbeidslivstoff, som i 2016 hadde 9 utsendelser til 628
abbonenter.

UNGDOMSPANELET
FN-sambandets ungdomspanel er et bloggkollektiv
som består av ti ungdommer mellom 15 og 19 år fra
hele landet. Det er et debattforum som drives av og
for ungdom og gir en unik muligheter til å engasjere
ungdom. Tradisjonelle medier gir for liten plass til
unge stemmer, spesielt i internasjonale spørsmål.
Ungdomspanelet bidrar til å skape rom for ungdomsengasjement i disse spørsmålene.
I 2016 publiserte Ungdomspanelet over 50 innlegg på bloggen som hadde 26 000 sidevisninger. I
løpet av året har flere av ungdommene også deltatt
med debattinnlegg i lokal og nasjonal presse, som
Adresseavisen, Agenda, Aftenposten Si;D, Dagbladet
og NRK Ytring.
De har også holdt en rekke appeller og innlegg på
ulike arrangementer som Norway Cup og arrangementer i regi av FN-sambandet.

Representanter for Ungdomspanelet møter utenriksminister Børge Brende.
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Mediearbeid
I 2016 utformet vi en egen mediestrategi for å kunne
nå målet om å øke synligheten i media og sikre at
journalister i økende grad skal bruke FN-sambandet
og våre nettsider som kilde.
Medieloggen viser en svak nedgang i antall mediehenvendelser, sammenlignet med 2015, som var et
rekordår med svært mye medieoppmerksomhet i
forbindelse med de store kuttene i bevilgning og trusselen om nedleggelse. Fn.no og globalis.no er ofte
kreditert som kilde for statistikk og fakta når mediene dekker internasjonale spørsmål og FN-relaterte
temaer. FN-sambandet er også en kilde for norsk
presse når det gjelder rapportlanseringer og
medieoppmerksomhet om ulike FN-organisasjoner.
En viktig del av mediearbeidet vårt er å svare på
henvendelser og hjelper journalister med å finne
informasjon, rapporter, statistikk, kontakter eller

kilder i FN-systemet. I 2016 ble FN-sambandet omtalt
i mediene 420 ganger.
Vi hadde fem ulike kronikker på trykk i 2016. På
FN-dagen hadde vi en kronikk om oppslutningen om
FN og organisasjonens utfordringer framover, på
trykk i flere lokalaviser.

SOSIALE MEDIER
FN-sambandet fikk 3400 nye følgere i 2016. Vi nådde
ved utgangen av året 25 000 følgere i våre SoMekanaler. Dette kom som en effekt av at vi utviklet en
egen SoMe-strategi med tydeligere prioritering av
disse kanalene.
Vi har de siste årene sett en stor økning i antall
følgere i alle våre SoMe-kanaler, og opplever også økt
engasjement og dialog med våre målgrupper i sosiale
medier.

Antall følgere i sosiale medier
Facebook fn.no
Facebook Globalis
Facebook
Ungdomspanelet
Twitter
Instagram
Totalt
Tall i tusen
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ARRANGEMENTER OG DEBATTMØTER

Arrangementer og
debattmøter
Sammen med UNDP Norge var vi i mars vertskap for
et besøk av UNDPs leder Helen Clark. FN-sambandet
hadde ansvar for tilrettelegging av to arrangementer
og innsalg til mediene. 8. mars var Clark hovedinnleder på et frokostseminar med 200 deltakere og flere
stortingspolitikere i panelet på Nobels Fredssenter.
Senere samme dag ble det i samarbeid med UiO holdt
et åpent seminar på Blindern om FNs bærekraftsmål
med 300 studenter. Clark var på det tidspunktet en
av toppkandidatene til generalsekretær-stillingen i FN
og besøket hennes fikk oppslag i flere aviser, i tillegg
til en egen temasending med Clark som hovedgjest i
NRK Urix i anledning kvinnedagen 8. mars.

FN-DAGEN
FN-sambandets distriktskontorer står som arrangør
på små og store markeringer av FN-dagen over hele
landet, i samarbeid med lokale organisasjoner.
I Oslo gjennomførte vi tre store arrangementer
som dekket hele spekteret av våre målgrupper. 
I Oslo Domkirke fikk 1200 barnehagebarn møte
FN-filuren og lære om barns rettigheter på et
arrangement i samarbeid med Kirkens Nødhjelp. På
ettermiddagen åpnet statssekretær Tone Skogen
et debattmøte om sivilsamfunnets innskrenkede
handlingsrom. Dette arrangementet er en årlig
markering som alle FN-organisasjonene i Norge står
sammen om. Det var innledere både fra CIVICUS,
FIDA-Uganda og Helsingforskomiteen.
SKOLEKONFERANSE For første gang arrangerte
vi, på FN-dagen, en skolepolitisk konferanse hvor vi
inviterte både lærere, rektorer, forskere, skolepolitikere og sivilsamfunnsorganisasjoner. Interessen
var stor og vi samlet mer enn 100 deltakere. Målet
var å sette undervisning om bærekraftig utvikling
og internasjonale spørsmål på den skolepolitiske

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne og UNDPs leder

Leder av Utdanningskomiteen Trond Giske åpner skole

Helen Clark.

konferansen
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Representanter fra Utdanningskomiteen, Naturfagsenteret, Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet samlet på skolekonferansen.

dagsordenen, og skape debatt om oppfølgingen av
Stortingsmelding 28 og læreplanarbeidet. Vi ønsket å
sette FN-sambandet på kartet som skolepolitisk aktør
og vise hvorfor og hvordan vi jobber i skolen.
Leder for Utdanningskomiteen, Trond Giske, åpnet
konferansen og stortingspolitikere fra både Høyre,
Ap, Krf og Frp deltok i debatten i tillegg til representanter fra Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet
og Elevorganisasjonen.
Vi inviterte også alle forlagene til et frokostmøte
om FNs bærekraftsmål og undervisning om bærekraftig utvikling, for å sikre at disse temaene får en
tydelig og relevant plassering i nye læringsressurser.

NETTBASERT OPPLEGG FOR FELLES MARKERING
FNs bærekraftsmål var tema for undervisningstilbudet vi ga skolene for markering av årets FN-dag. Vi
tilbød skolene en helhetlig pakke med ferdigskrevne
appeller, undervisningsopplegg om bærekraftig
utvikling.
Nettsidene med opplegget for FN-dagen i skolen
hadde tre ganger så mange besøk som året før, totalt
55 000.
I tillegg fikk vi mye positiv respons fra skolene på
opplegget, og mer enn 2000 elever deltok på quizen.
Det ble kåret en vinner fra hvert skoleslag som fikk
5000 kroner til et bærekraftig formål for klassen.

LOKAL AKTIVITET OG ENGASJEMENT

Lokal aktivitet og engasjement
Lokal tilstedeværelse gjennom distriktskontorene
som dekker alle landets fylker, er noe av det som gjør
FN-sambandet til en unik og effektiv organisasjon.
Gjennom distriktskontorenes formidlingsarbeid når
vi bredt ut og kan gi tilbud til alle landets skoler. Den
lokale tilstedeværelsen gjør at vi kan imøtekomme
forespørsler om foredrag og skolebesøk og gjøre
lokale tilpasninger. Deltakelse i lokale nettverk, samarbeid med andre organisasjoner om lokale arrangementer er en viktig del av distriktskontorenes arbeid.
Lokalt mediearbeid har også hatt framgang i 2016. Vi
jobber for god dekning av våre skolebesøk og lokale
arrangementer i lokal- og regionalmediene.

LOKALE ARRANGEMENTER OVER HELE LANDET
I 2016 hadde vi mer enn 32 000 deltakere på arrangementer over hele landet. Alle distriktskontorene
har gjennom året arrangert debattmøter, foredrag og
seminarer i samarbeid med lokale samarbeidspartnere eller på eget initativ. Internasjonalt seminar i
Tromsø, Global morgen i Stavanger og Film og debatt
i Oslo er alle populære og veletablerte debattarenaer
der FN-sambandet er medarrangør. I tillegg til flere
andre lokale enkeltarrangementer som distriktskontorene inviterer til eller arrangerer i samarbeid
med andre lokale aktører. På denne måten bidrar
FN-sambandet til å legge til rette for at debatt om
internasjonale spørsmål, norsk utenrikspolitikk og
FNs arbeid også har arenaer utenfor Oslo.

«Internasjonalt Seminar er en betydelig debattarena for Tromsø. Seminarrekken er etablert og
respektert for gjennomføringsevne og tiltrekning
av dyktig forelesere. Folk av ulike lag og utdanningsnivå møtes og bidrar til gode og saklig
debatt i trygge omgivelser. Arenaen er kjent
for å være folkelig i motsetning til universitets
auditoria, for eksempel.»

Jean Pierre Miniraguha, Samfunnsviterne

«Er freden truet i vår tid?», spurte vårt distriktskontor
i Sør, på et arrangement der en representant fra den
russiske ambassaden var med i en debatt om den sikkehetspolitiske situasjonen. På menneskerettighetsdagen
hadde Sør-kontoret også en paneldebatt med aktører
fra ulike tros- og livssyn, om problemstillingen «Er dine
verdier truet?» Bakteppet var den krasse offentlige
debatten om flyktninger. Sammen med andre lokale
aktører er kontoret også med på en årlig markering av
«Cities for life», en markering mot dødsstraff.
Trøndelagskontoret sto som arrangør av et godt
besøkt åpent møte om Syria, med foredragsholdere,
kunstutstilling og musikk.
I Trondheim markerte også FN-sambandet Verdens
dag for flyktninger, et utendørs familiearrangement i
samarbeid med Amnesty, Redd barna og Norsk folkehjelp. Arrangementet hadde både rebusløp om barns
rettigheter og besøk av FN-filuren på programmet.
På en markeringen av Verdens miljødag i
Trondheim deltok mer enn 1500 barn. Klima- og
miljøminister Vidar Helgesen åpnet arrangementet.
FN-sambandet lokalt er en pådriver og dagen fikk
stor oppmerksomhet i lokalmedia.
FN-sambandet Rogaland er fast medarrangør av
møteserien «Global Morgen» i Stavanger. Møtene
avholdes på Stavanger kulturhus Sølvberget i samarbeid med kulturhuset og Fribyforfatternettverket
ICORN, og fokuserer hovedsakelig på landsituasjoner som enten er dagsaktuelle eller som opptar en
særlig stor plass i media. Det arrangeres 8–9 møter
i året, og blant temaene i 2016 var både flyktningsituasjonen i Europa, valg i USA og utviklingen i land
som Afghanistan, Nord-Korea, Burundi og Venezuela.
Foruten at møtene er åpne for alle interesserte, deltar også en del skoleklasser, samt lærere fra voksenopplæringen i Stavanger. I 2016 møtte ca. 1200 personer på de åtte arrangementene i Global Morgen, noe
som var betydelig mer enn året før.
FN-sambandets i Vest var en av flere organisasjoner som samarbeidet om en klimafestival med
flere arrangementer blant annet et debattmøte på
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Bergen offentlige bibliotek. Der ble fenomenet lykke
og forskning rundt dette problematisert og knyttet til
FNs bærekraftsmål.
Internasjonal uke i Bergen arrangeres årlig i forbindelse med FN-dagen. Hordaland fylkeskommune og
Bergen kommune er aktive partnere sammen med
en rekke lokale organisasjoner. Aktiviteten gjennom
uken foregår i stor grad utendørs, noe som bidrar til
å farge Bergen «FN-blå». På selve FN-dagen deltok
500 skolebarn i et rebusløp i Bergens sentrum om
bærekraftsmålene. På den tradisjonelle folkefesten
ute på Torgallmenningen hadde mer enn 20 organisasjoner stand.
Øst-kontoret hadde samarbeidet med Oslo dokumentarkino om fire «Film og debatt»-arrangement i
2016. Tema var blant annet ulikhet, bærekraftsmålene og motsetningen mellom menneskerettigheter
og globale handelsavtaler. Det var godt besøkte
arrangementer med mellom 100 og 200 deltakere.
Arrangementene ga FN-sambandet god synlighet i
Oslos møteflora.

LOKAL AKTIVITET I SKOLEN
TEMADAG OM MENNESKER PÅ FLUKT I TRONDHEIM Vi inviterte videregående skoler til en dag
med fokus på flyktninger. Vi samarbeidet med
Falstadsenteret. Rundt 370 elever og lærere møtte
på Studentersamfundet i Trondheim og fikk oppleve
foredrag av FN-sambandet om flyktningsituasjonen i
verden og Flyktningkonvensjonen. De fikk også høre
historien til Jehad Alkelani som flyktet fra Syria, over
Middelhavet og til Trondheim. Til sist fikk elevene
høre fra Bård Svendsens opplevelser fra Lesvos som
frivillig gjennom prosjektet Dråpen i Havet.
BÆREKRAFTSTURNE FOR MELLOMTRINNET
Høsten 2016 inviterte Trøndelagskontoret til en bærekraftsturne, som er et interaktivt foredragstilbud
med fokus på bærekraft og flyktninger.

skolesekken (DKS). Et av oppleggene var tilpasset
videregående skoler og handlet om menneske
rettigheter. I samarbeid med en skuespiller ble et
utvalg rettigheter illustrert og fulgt opp av foredrag
fra FN-sambandet.
Et annet opplegg var tilpasset 5.–7. trinn og kalt
«Bilder er mer enn pynt». Her ble autentiske bilder av
barn i krig og på flukt brukt som utgangspunkt for en
klassesamtale. DKS finansierte, tilrettela og tok seg av
logistikken rundt skolebesøkene.
SØPPELHAVET Kontoret i Sør samarbeidet også
med Agder Naturmuseum om et totimers opplegg
knyttet til hav og marin forsøpling for 5.–7. trinn, kalt
«Søppelhavet».
ROGALANDSKONTORET gjennomførte et undervisningsopplegg i samarbeid med Jæren våtmarkssenter
avdeling Mostun, med vekt på bærekraftsmålene
14 og 15 om liv under vann og liv på land. 22 skoleklasser fra ungdomstrinnet og videregående skole
fikk undervisning om FNs bærekraftsmål og truet
biologisk mangfold. Elevene fikk observere noen av
de truede artene tilknyttet våtmark på nært hold.
I tilknytning til bildeutstillingen Uprooted – på
flukt mot ukjent mål hadde Perspektivet Museum i
Tromsø et undervisningstilbud til videregående skole.
FN-sambandet Nord bidro med foredrag om flyktninger i tilknytning til utstillingen og benyttet blant annet
en nyutviklet interaktiv animasjonsfilm om flyktninger
i gjennomføringen. Tilbudet tok utgangspunkt i bilder
fra 24 fotografer i Magnum Photos og elevene fikk se
mennesker på flukt som følge av krig eller naturkatastrofer. Det pedagogiske opplegget fokuserte på bruk
av bilder, film, quiz, gruppearbeid og foredrag. I tillegg
var det satt av god tid til å snakke med elevene om
deres tanker og spørsmål rundt tematikken, noe som
gjorde at mange ulike problemstillinger ble tatt opp.

UTESKOLE I VEST Vestlandskontoret hadde et
uteskoleopplegg i samarbeid med Bergen kommune
og Hordaland Fylkeskommune, med natursti om FNs
bærekraftsmål. 1100 barn på 6 skoler gjennomførte
opplegget. Alle postene var lagt opp med praktiske
eksempler på hvordan sosiale forbedringer, mer
ressursvennlig forbruk og mindre utslipp av klimagasser kan oppnås med enkle tiltak. Læringsutbyttet
forsterkes ved at elevene utfører oppgaver som de
ser eller forstår at virker.
SAMARBEID MED DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
I SØR I 2016 tilbød Sør-kontoret tre faglig gode og
populære opplegg i samarbeid med Den kulturelle

Uteskole i Bergen

FN-SAMBANDET SOM PÅDRIVER

FN-sambandet som pådriver
FN-sambandet ønsker å bidra til at Norge fortsatt
prioriterer både det normative arbeidet til FN og FNs
arbeid i felt. Det skjer gjennom å synliggjøre FNs
arbeid i debatter og media, og det skjer ved å engasjere ulike deler av det politiske miljøet i regjering,
regjeringsapparat og folkevalgte.
2017 er valgår og FN-sambandet har gjennom hele
2016 bidratt med innspill i alle partiprogramprosessene til partiene på Stortinget.
Under Arendalsuka arrangerte FN-sambandet,
sammen med de andre FN-organisasjonene i Norge,
en debatt om implementering av bærekraftsmålene
i sårbare stater. Utenriksminister Børge Brende og
generalsekretær i KrF, Hilde Frafjord Johnson satt i
panelet.
2016 var et viktig skolepolitisk år. Regjeringen la
fram Stortingsmelding 28 – Fornyelse av kunnskapsløftet. FN-sambandet jobber for å sikre internasjonale
temaer og bærekraftig utvikling som sentrale deler
i nye læreplaner. Det var våre hovedelementer i
høringsinnspill og muntlig høring under stortingsbehandlingen. På grunn av innspill fra FN-sambandet
og samarbeidspartnere, styrket komiteen språk om
menneskerettigheter og viste til delmål 4.7 i bærekraftsmålene for å sikre undervisning om bærekraftig
utvikling. FN-sambandet vil jobbe for å videreføre
dette i generell del av læreplanen og de ulike fagplanene som skal utvikles.
FN-sambandet har bidratt på høringer både muntlig
og skriftlig, og jobbet opp mot partier for å bidra til at
norsk utenrikspolitikk fortsatt har FN som en tydelig
prioritet. Dette gjelder og på det økonomiske plan, og
da særlig i forbindelse med behandling av statsbudsjettet. En nylig utgitt rapport fra Overseas Development
Institute (ODI) viser FN-sambandets bidrag for å trygge
norske midler til FN og FNs organisasjoner:
In the case of Norway, the UN association was
reported to be very active in promoting the values and
operations of the UN system and to have leveraged some
influence in promoting Norwegian Government funding
to UN agencies.

INFORMASJON OM ILO OG
ARBEIDSLIVSSPØRSMÅL
Informasjon om arbeidsliv og FNs arbeidslivsorganisasjon (ILO ) er en del av FN-sambandets mandat og
et formidlingsoppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet . Målet er å øke kunnskapen om, interessen
og forståelsen for ILOs arbeid og internasjonale
arbeidslivsspørsmål.
Tekstilfabrikken – et rollespill om bærekraftig
arbeidsliv og ILO er utviklet for å sikre at internasjonale
arbeidslivsspørsmål tas opp i skolen. Og for at norske
elever skal kjenne til ILOs rolle og arbeid. I 2016 gjennomførte vi 28 rollespill på skoler over hele landet.
ILO-nyhetsbrevet som sendes månedlig hadde en
økning i abonneter på 20 prosent i 2016, og hadde
ved utgangen av året 628 abonnenter. En vervekampanje tidlig på høsten rettet mot ungdoms,- og
arbeidsgiverorganisasjoner er trolig årsaken til
økningen. I forbindelse med publisering av ILOrapporter ble det sendt ut pressemeldinger og jobbet
med aktivt innsalg til mediene, noe som resulterte i
oppslag i blant annet VG og Ukeavisen ledelse.
FN-sambandet har observatørstatus i Den norske
ILO-komiteen, og deltok på de fem møtene komiteen
avholdt i 2016. FN-sambandet var også tilstede på
den internasjonale arbeidskonferansen i Genève i
juni. På fn.no ble det publisert nyhetsartikler fra konferansen. En av disse ble den mest leste nyhetssaken
i 2016.
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Organisasjon
FN-sambandet fylte 70 år i 2016. I løpet av disse
årene har organisasjonen evnet å se framover, og
tilpasse seg samfunnsendringene som har kommet.
For å kunne påvirke rammebetingelsene våre, og
svare på forventningene fra bevilgende myndigheter, må vi fortsette å være i forkant av eventuelle
endringer. Etter en organisasjonsgjennomgang
satte FN-sambandet ned et utvalg som skulle se på
FN-sambandets arbeidsmetoder, organisering og fordeling mellom drift og aktivitet. Det er økende krav til
effektivisering, og arbeidsgruppen vurderte hvordan
FN-sambandet kunne operere mest mulig kostnadseffektivt for å nå målene i vår strategiske plan.
Arbeidsgruppen har avsluttet arbeidet og arbeidet
vil nå konkretiseres for å se på reelle muligheter for
effektivisering og økt måloppnåelse.

PERSONAL

FRAMTIDSUTSIKTER

SYKEFRAVÆR FN-sambandet har lavt sykefravær
med en gjennomsnittsprosent på 1,1 i 2016. Dette
ligger langt under landsgjennomsnitt, men vi jobber
fortsatt med forbyggende tiltak.
Rutiner for oppfølging av sykefravær har blitt brukt
i de tilfeller der det har vært langtidssykemelding.
Ingen ansatte har blitt utsatt for skader eller ulykker.

2015 hadde en turbulent avslutning på året, med
trussel om bortfall av hele bevilgningen fra Norad.
Etter en intens innsats overfor Stortinget og
andre sentrale aktører ble FN-sambandet flyttet
fra budsjettpost 160.70 «Informasjonsstøtten»,
til budsjettpost 170.76 «FN og globale utfordringer». Dette er en budsjettpost som forvaltes av
Utenriksdepartementet. For 2016 lå forvaltningen
av FN-sambandet fortsatt i Norad, men etter dialog
med både UD og Norad, vil både finansieringen og
forvaltningen ligge hos UD. Fra 2017 har vi fått på
plass en treårig rammeavtale med UD. Dette gir ro og
forutsigbarhet i arbeidet framover.

FN-sambandet har i 2016 hatt 29 medarbeidere i fast
stilling. I tillegg har FN-sambandet engasjert medarbeidere i tidsavgrensede prosjekter og i forbindelse
med konkrete aktiviteter. FN-sambandet har også
samarbeidet med studenter fra høgskoler og universiteter.
De ansatte har gjennom året fordelt seg som følger:
• Hovedkontoret (Oslo) 
14 ansatte
• FN-sambandet Nord (Tromsø) 
3 ansatte
• FN-sambandet Trøndelag (Trondheim)  2 ansatte
• FN-sambandet Øst (Oslo) 
3 ansatte
• FN-sambandet Sør (Kristiansand) 
2 ansatte
• FN-sambandet Rogaland (Stavanger) 
2 ansatte
• FN-sambandet Vest (Bergen) 
3 ansatte

LIKESTILLING FN-sambandet har ikke hatt behov for
å sette i gang spesielle tiltak når det gjelder likestilling
mellom kjønnene. Organisasjonen øverste leder er
kvinne, og kvinner er også godt representert i øvrige
stillinger.

ORGANISASJON

FN-SAMBANDETS STYRE
Styreleder:
Nestleder:

Trine Lise Sundnes (Handel og kontor)
Markus Nilsen Rotevatn (LNU)

Styremedlemmer:

Dagne Hordvei (Tekna)
Henrik Munthe (NHO)
Rene Rasmussen (LO)
Trine Cecilie Riis-Hansen (Atlas-alliansen)
Gunvor Karlsen Andresen (ansattrepresentant i styret)

Distriktsrådsrepresentanter i styret (Representant og vara annet hvert år):
Hanne Sofie Roaldsen (Nord) / Vara: Susanne Olsen (Trøndelag)
Arne Osland (Vest) / Vara: Torunn Tryggestad (Øst)
Bjørn Berg (Rogaland) / Vara: Ragnar Steinstad (Sør)
Vararepresentanter: Arne Kittang (Bahai-samfunnet)
Kjartan Almenning (En Verden)
Ingeborg Breines (IKFF)

MEDLEMSORGANISASJONER FN-SAMBANDET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4H Norge
Antislaveriselskapet
Bahai-samfunnet i Norge
Care Norge
Caritas Norge
Changemaker
CISV Norge
Den norske advokatforening
Det kurdiske kulturforbundet i Norge
Det norske totalavholdsselskap
Fagforbundet
Forut
FRI – Oslo og Akershus
Handel og Kontor
Human-Etisk Forbund
Impact Norway
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Juvente
Kirkens Nødhjelp
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner
LHL-Personalforeningen
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Noregs Ungdomslag
Norges Fredslag
Norges Fredsråd
Norges Handikapforbund

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norges kristelige studentforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Røde Kors
Norges Veteranforbund for Internasjonale
operasjoner
Norsk arbeidsmandsforbund
Norsk Esperanto-Forbund
Norsk Folkehjelp
Norsk kvinnesaksforening
Norsk Nærings og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk studentorganisasjon
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Transportarbeiderforbund
Operasjon Dagsverk
Politiets Fellesforbund
Redd Barna
Soroptimist International, Union of Norway
Spekter
Stiftelsen Atlas-alliansen
Studieforbundet AOF
Tekna-Teknisk-naturvitenskapelig forening
Unio
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Øst-Kurdistans Demokratiske Ungdomsunion, Norge
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Regnskap
Note
2016
2015
INNTEKTER 			
Salgsinntekter
3)
174 669
86 242
Ordinært tilskudd
4)
29 300 000
28 405 000
Andre inntekter / tilskudd
5)
1 858 000
2 378 068
Gebyrer foredrag / kurs
502 002
322 216
Kontingenter/abonnementer
399 010
384 150
Sum inntekter		
32 233 681
31 575 676
			
KOSTNADER			
Prosjektavsetninger
9)
555 202
238 029
Kjøp / produksjon av materiell
-325 137
-671 054
Lønnskostnader
-18 692 890
-19 041 426
Driftskostnader
-13 873 134
-12 228 488
Sum kostnader		
-32 335 959
-31 702 939
Driftsresultat		
-102 278
-127 263
			
Renteinntekter
65 079
73 675
Ordinært resultat		
-37 199
-53 588
Årsresultat		

-37 199

-53 588

			
Noter til regnskapet 2016 og 2015 
			
LØNNSKOSTNADER FORDELER SEG SLIK			
Lønn
1)
-17 857 499
-17 530 586
Honorarer
2)
-2 329 501
-1 510 840
			
DRIFTSKOSTNADER FORDELER SEG SLIK 			
Kontorlokaler
-4 145 734
-3 966 929
Kontormaskiner/inventar
6)
-879 299
-745 534
Kontorrekvisita/trykksaker
-212 210
-205 844
Annonser
-113 743
-32 811
Bøker/tidsskrifter/abonnementer
-270 284
-296 685
Telefon/internett/data
7)
-3 563 340
-3 196 325
Porto/frakt
-110 867
-144 871
Forsikringer
-58 476
-53 134
Diverse
-172 854
-273 078
			
Reiseutgifter
-1 193 491
-1 599 263
Kurs/møteutgifter
-1 548 874
-1 582 110
Fellesporsjekter/samarbeidsprosjekter
8)
-109 855
-131 903
			
DISPOSISJON AV ÅRSRESULTAT			
Overføres til egenkapital FN-sambandet
-37 199
-53 588
Sum
-37 199
-53 588

ORGANISASJON

Noter til regnskapet 2016



Prinsippnote:
FN-sambandet følger regnskapsloven for små foretak og legger til grunn regnskapsprinsippet.
1) Lønnsutgifter fordeler seg som følger på de enkelte poster:
Lønn
Feriepenger
Innskudd til Statens Pensjonskasse
Arbeidsgiveravgift
Diverse personalkostnader
Refusjon fra NAV
Sum

-12 690 357
-1 545 221
-1 615 951
-2 194 334
-336 168
524 532
-17 857 499

• Antall ansatte har i perioden vært: 30
• Lønn Generalsekretær inkl.feriepenger: 723 063
• Generalsekretær har i tillegg fri telefon og bredbånd
• FN-sambandet er medlem i Statens Pensjonskasse
2) Man har også i 2016 benyttet en del honorar for å leie inn arbeidskraft ved sykdom.I tillegg er det brukt
konsulenter i forbindelse med oppdatering av våre hjemmesider.
3) I 2016 er husleie fra Atlas-Alliansen på kr 100 000 bokført under posten andre inntekter.
4) I ordinært tilskudd er det i 2016 inkludert tilskudd som vi tidligere har fått som øremerkede tilskudd.
5) I andre inntekter/tilskudd ligger det tilskudd til blant annet Internasjonal Uke og lokale rollespill. Der er også
ført tilskudd til ILO informasjon samttilskudd til ASP-nettverk.
6) Jevnlig utskiftning av maskinutstyr er blitt gjennomført samt vedlikehold av eksisterende utstyr. På denne
posten føres også leie av film i forbindelse med FN-sambandets tilbud om filmfremvisning og foredrag for
skoler.
7) I 2016 har vi startet sammenslåing av våre nettsteder, både for å effektivisere drift og for å styrke
FN-sambandet som merkevare. Vårt tilbud på nett vil også bli mer oversiktlig og brukervennlig.
8) Under fellesprosjekter bokføres utgifter til samarbeidsprosjekter med eksterne aktører. Kostnader vil
variere fra år til år avhengig av om FN-sambandet får tilskudd og fører regnskap for aktiviteten, eller om
FN-sambandet som deltaker bidrar med tilskudd til arrangør.
9) Dette er ubrukte prosjektavsetninger fra tidligere år som vi i 2016 har brukt til prosjekter som samsvarer
med de aktiviteter midlene ble bevilget til. Ingen av disse midlene er bevilget fra Norad.
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Balanse
Note
2016
2015
OMLØPSMIDLER
Kundefordringer		
129 982
67 750
Andre fordringer		
0
44 977
Forskuddsbetalte kostnader		
1 035 724
292 682
Mellomregningskonto		
-500
Sum fordringer		
1 165 206
405 409
			
Kasse		
4 992
4 448
Bank
2)
6 658 457
6 968 022
Bank skattekonto		
645 974
629 810
Sum bankinnskudd og kontanter		
7 309 423
7 602 280
			
Sum omløpsmidler		
8 474 629
8 007 689
			
EGENKAPITAL OG GJELD
		
Egenkapital		
-3 746 117
-3 783 316 4)
Sum egenkapital
1)
-3 746 117
-3 783 316
Leverandørgjeld		

-1 921 998

-846 770

Obs konto		
Skyldig skattetrekk		
Skyldig pensj/trekk/kont		
Skyldig off.Avgifter		

-41 440
-622 774
0
-597 079

-607 189
-1 730
-558 407

0
0

-210 000
-405 202

Påløpne feriepenger		
Sum kortsiktig gjeld		

-1 545 221
-4 728 512

-1 595 075
-4 224 373

Sum egenkapital og gjeld		

-8 474 629

-8 007 689

Prosjektavsetninger
3)
Mellomværende m.ILO		

ORGANISASJON

Kommentarer til balansen
1) Endringer i egenkapital (resultat pr. avdeling)
Inngående egenkapital pr. 01.01.2016
Hovedkontoret
FN-samandet Øst
FN-sambandet Vest
FN-sambandet Trøndelag
FN-sambandet Sør
Fn-sambandet Nord
FN-sambandet Rogaland
Ny egenkapital pr. 31.12.2016



3 783 316
-310 447
140 456
-20 072
-25 813
63 157
101 549
13 942
3 746 117

Man har i 2016 brukt alle midler som kunne frigjøres til arbeidet med sammenslåing av våre nettsteder.
Dette er noe som kommer hele organisasjonen til gode, men alle utgifter er bokført under FN-sambandets
hovedkontor.
2) FN-sambandet Sør har en depositumskonto hvor det er satt inn kr 18 252.
3) Gamle prosjektavsetninger er brukt til arbeidet med sammenslåing av våre nettsteder.
4) Egenkapital er endret med kr 12 830 i forhold til balansen trykket i årmeldingen for 2015. Det samme gjelder
leverandørgjeld. Dette skyldes at kr 12 830 ved en feil ikke ble bokført opp mot egenkapital da regnskapet
ble avsluttet.
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SIGNATURER FN-SAMBANDETS STYRE

		

Undervisningsoppleggene våre er aktuelle,
engasjerende og tilpasset kompetansemålene.

• FN-ROLLESPILL

La elevene prøve seg som diplomater i FNs
sikkerhetsråd. Vi tilbyr også rollespill om
arbeidsliv og klima.

• FOREDRAG

Vi holder foredrag om FN, menneskerettigheter, fred og sikkerhet, flyktninger, klima og
bærekraftig utvikling.

• FN-FILM

Gratis skolekino med aktuelle filmer om inter
nasjonale tema. Vi innleder, oppsummerer og
tilbyr undervisningsopplegg.

• FN-AVIS

Klassen konkurrerer med skoler fra hele landet
om beste nettavis. Årets tema er flyktning
situasjonen.

fn.no/skole

Storgata 33 A, 0184 Oslo
Telefon 22 86 84 00
www.fn.no

