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Styreleders innledning
2015 ble et dramatisk år for FN-sambandet.
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet
og påfølgende tilleggsproposisjon ble hele vår
bevilgning foreslått strøket. Som ny styreleder var
det imponerende å se hvor mange støttespillere
FN-sambandet har ute i skolen. Lærere og skoleledere som i sitt daglige arbeid ser verdien av
det vi gjør og opplever hvordan FN-sambandets
undervisningstilbud setter internasjonale tema på
dagsorden i skolen og engasjerer elevene.

Trine Lise Sundnes. Foto: Hasse Berntsen/FN-sambandet

Det var også betryggende at så mange politikere

grad setter agendaen for nasjonal politikk.

og sentrale organisasjoner i arbeidslivet

Utenrikspolitikk blir lokalpolitikk.

mobiliserte mot forslaget, som i realiteten ville
bety en nedleggelse av organisasjonen. Det endte

FN-sambandet skal sikre høy kunnskap om

godt, og jeg opplever at organisasjonen sto støtt i

internasjonale forhold i befolkningen, og ruste

stormen og har kommet styrket ut av den

skolen til å gi barn og unge det nødvendige

turbulente avslutningen på 2015. De ansatte

kunnskapsgrunnlaget for å forstå verden rundt

fortjener en stor takk for innsatsen. Utfallet av

seg og engasjere seg for de gode løsningene.

sluttbehandlingen av statsbudsjettet ble at
FN-sambandets bevilgning nå er flyttet til UD.

Til tross for FN-sambandets relevans i det norske
samfunnet er jeg bekymret for organisasjonens

2015 var et viktig år for FN. Organisasjonen

økonomiske framtid. Høstens forslag til budsjett-

fylte 70 år. Det ble markert både her hjemme og

kutt skaper usikkerhet også om framtidig

i resten av verden. I september ble alle FNs

bevilgning og drift. Styret vil derfor se på ulike

medlemsland enige om en ny utviklingsagenda.

måter å sikre organisasjonen økonomisk framover.

Det er 17 mål som skal sikre en rettferdig
utvikling for alle innen 2030. For første gang

Jeg er likevel optimistisk fordi FNs rolle er

gjelder målene for alle land, også Norge.

viktigere enn på lenge. Utfordringene verden står

Allerede i juli 2016 skal Norge rapportere til FN

overfor kan bare løses gjennom internasjonalt

på hvordan målene skal nås.

samarbeid og FN er den arenaen som kan
bringe landene sammen. FN-sambandet, med

I desember fikk vi en ny klimaavtale i FN.

sine 70 år, er den beste organisasjonen til å

Informasjon om avtalen og FNs arbeid med klima-

formidle dette budskapet til elever på skoler i

spørsmål vil fortsatt være en hovedsatsning for

Norge og til befolkningen som helhet.

FN-sambandet. Krig og konflikter i verden førte
i 2015 til økte flyktningestrømmer til Europa og
Norge. Vi ser at internasjonale forhold i økende
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FN-sambandet i 2015: Økt etterspørsel i skolen og
digital vekst
FN-sambandet opplevde i 2015 økt etterspørsel etter tilbudene våre, både på nett, i skolen og
fra media. Konflikter, som den i Syria, flykningsituasjonen, menneskerettigheter under press,
nye bærekraftsmål og klimaavtalen i Paris bidro til å aktualisere FNs arbeid. En turbulent høst
med trussel om nedleggelse satte også preg på året.
I 2015 møtte FN-sambandet mer
enn 80.000 mennesker ansikt til
ansikt. Våre seks distriktskontorer gjør det mulig å gi et
tilbud til skoler over hele landet.
Den lokale tilstedeværelsen gjør
at vi kan være kunnskapsleverandør og samarbeidspartner
for kommuner og lokale
organisasjoner.
Stortingspresident Olemic Thommesen åpner rollespill på Norsk
arkitektur- og designsenter (DOGA). Foto: Terje Karlsen/FN-sambandet

FN-sambandet opplever større pågang fra media som kunnskapsleverandør, og blir jevnlig
brukt som kilde. Vi har deltatt i mediedebatten om FNs bærekraftsmål, FN-reform og FNs arbeid. Lokal- og regionalmedia dekker ofte våre aktiviteter, og våre lokale brukes både som kilde
og som intervjuobjekt.
På landsmøtet i mai ble det vedtatt en ny fireårig strategi for organisasjonen. Strategien for 20152018 har klare målgrupper og ambisiøse mål.

Vi når ut til flere
•

FN-sambandet møtte over 80.000 mennesker gjennom aktiviteter i skolen,
foredrag, seminarer og andre arrangementer i 2015.

•

Rollespill og FN-film var våre mest populære skoletilbud i 2015. Vi opplevde en stor økning i antall elever som deltok sammenlignet med fjoråret.

Økning på alle digitale flater
•

FN-sambandets nettsteder hadde 2,3 millioner besøk i 2015, en økning på 30% fra året før.

•

I sosiale medier har FN-sambandet nå mer enn 19.000 følgere, en økning på
nærmere 4000 fra året før.
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Antall personer nådd gjennom ulike aktiviteter

•

Foredrag
FN-sambandet holdt over 600 foredrag i 2015, de fleste i ungdomsskole og
videregående skole. Dette er den aktiviteten hvor vi når flest mennesker ansikt til ansikt.
Vi tilbyr foredrag om FN, menneskerettigheter, fred og sikkerhet, flyktninger, klima og
bærekraftig utvikling.

•

FN-film
FN-sambandet har hatt en betydelig vekst i antallet filmvisninger i skolen i 2015.
Skolene følger et undervisningsopplegg med filmstudieark, innledning før
filmvisning og arbeidsoppgaver i etterkant.

•

Rollespill
Vi holdt 156 FN-rollespill, av disse 42 rollespill om arbeidsliv.

•

FN-stafetten
I forkant av FN-dagen besøkte FN-sambandet 38 barneskoler. Over 3 000 elever
arbeidet med tema regnskog.

•

FN-avis
Ca 30 skoler lagde sin egen digitale FN-avis, som en del av en landsdekkende
konkurranse.

•

Seminarer og offentlige møter
FN-sambandet har vært arrangør eller medarrangør for rundt 100 arrangementer
i 2015.
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Antall personer nådd fordelt på tema

Elevene gir tydelig uttrykk for at aktivitetene våre utfordrer
og engasjerer dem. Etter et FN-rollespill i Tromsø fikk vi denne
tilbakemeldingen fra en av elevene: «Det gikk ikke helt som vi
hadde håpet på til slutt. Det var vanskelig å komme til enighet,
landene har så ulike interesser. Men det har vært morsomt med
en så annerledes skoledag, og vi har lært utrolig mye.»
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FN-sambandets kommunikasjonsarbeid
Ny kommunikasjonsstrategi
For å sikre god oppfølging av Strategi for 2015-2018 ble det i 2015 utarbeidet en kommunikasjonsstrategi. Den skal sikre at kommunikasjonsarbeidet bidrar til at FN-sambandet når sine mål, at
vi prioriterer riktig og bruker ressursene effektivt. Strategien skal bidra til at vi framstår som en
tydelig avsender med aktuelle og relevante tilbud. FN-sambandet skal ha en tydelig rolle som
kunnskapsleverandør i skolen og i offentligheten. Elever og lærere i ungdomsskole og videregående skole skal være våre viktigste målgrupper.

Web – økning på alle flater
Både fn.no og Globalis.no satte nye besøksrekorder i 2015. FN-sambandets digitale tilbud til
barnehage og småskoletrinnet, FN-filuren, og «Opplev FN», tilpasset ungdomsskoleelever, hadde
også en betydelig økning i antall besøk. Samlet hadde FN-sambandets nettsteder i gjennomsnitt
mer enn 45.000 sidevisninger hver uke i 2015.
Økningen kan forklares med at temaene FN jobber med har fått mer oppmerksomhet, både i
skolen og i samfunnsdebatten. Temasidene om menneskerettigheter og flyktninger hadde en
markant økning i antall treff. Det samme gjelder for skolesidene og undervisningsoppleggene
på nett.

Videreutvikling av nettsidene
Mot slutten av året satte vi gang et forprosjekt for å vurdere sammenslåing av alle våre nettbaserte tilbud på én teknisk platform. Et mer helhetlig digitalt tilbud vil gi kostnadsbesparelser
på sikt, og gjøre oppdateringer og vedlikehold mer effektivt. Vi ønsker å legge om til et
responsivt design, slik at våre digitale tilbud fyller kravene til universell utforming, og blir
tilgjengelige på mobil.

FN-sambandets nettsteder, besøk og sidevisninger 2015

FN.no
Globalis Norge

Besøk

Vekst

Sidevisninger

Vekst

939 369

35 %

2 933 454

24 %

1 360 233

25 %

5 319 079

28 %

FN-filuren

45 544

39 %

625 409

84 %

Opplev.FN.no

14 122

14 %

61 133

17 %

Ungdomspanelet

15 550

3%

29 523

29 %

2 374 818

30 %

8 968 598

36 %

Totalt Norge
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Globalis
Oppdatert innhold og tydelige kildehenvisninger gir troverdighet. Dette er avgjørende for at
Globalis.no har blitt en foretrukken digital læringsressurs i skolen. Globalis legger til rette for å
forstå og tolke statistikk, sammenligne land, forstå internasjonale konflikter og utforske interaktive verdenskart. Godt gjennomarbeidete tekster, og god funksjonalitet og struktur, gjør at vi
når fram til hovedmålgruppen; skoleelevene. Både brukerundersøkelser og økende besøkstall
bekrefter dette inntrykket.
Det kom flere henvendelser i 2015 om bruk av Globalis som kilde ved offentlige eksamener, og
det ble henvist til informasjon på Globalis.no i nasjonale prøver våren 2015. Stadig flere medier
bruker Globalis som kilde.

Globalis på nordiske språk
FN-sambandet har gjennom et tett sammarbeid med FN-forbundene i Norden bidratt til at
Globalis også finnes svensk, dansk, islandsk og finsk versjon. Det er innarbeidet gode rutiner for
informasjonsflyt og oppdateringer. Sidene på alle de nordiske språkene har hatt en
formidabel økning i bruk siste året.

Globalis i de andre nordiske landene
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Besøk

Vekst

Sidevisninger

Vekst

Sverige

1 441 817

37 %

4 985 357

37 %

Finland

218 673

48 %

641 896

52 %

Danmark

634 511

37 %

2 444 130

40 %

Island

21 760

47 %

66 570

53 %

Totalt

2 316 761

38 %

8 137 953

39 %

FN.no
Fn.no inneholder temasider om menneskerettigheter, klima, flyktninger, bærekraftig utvikling,
internasjonalt arbeidsliv (ILO) og andre internasjonale spørsmål. I tillegg inneholder den
informasjon om, og nyheter fra, FN-systemet. Skolesidene på Fn.no består av oppgaver og
undervisningsopplegg til bruk på alle klassetrinn. Disse sidene hadde i 2015 en besøksvekst på
35 prosent i forhold til året før.
Fn.no har en bred målgruppe som omfatter skoleelever, lærere, media og alle som søker informasjon om FN og internasjonale spørsmål. Gjennom flere år har vi opplevd å bli en stadig viktigere kilde for skoleverket og en leverandør av aktuell FN-informasjon.
Gjennom året har vi jobbet systematisk med å forbedre kvaliteten på nettstedet gjennom å
bedre funksjonalitet, internsøk og redaksjonelle rutiner.
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Nyhetsbrev
FN-sambandet utgir tre nyhetsbrev:
•

FN-sambandets nyhetsbrev (11 nr i 2015
For alle som er interesserte i FN og internasjonale spørsmål. Inneholder
artikler fra fn.no og Globalis, og informasjon om våre aktiviteter.

•

FN-linken (5. nr i 2015)
For lærere. Fra og med 2015 har vi lagd egne FN-linker for lærere i henholdsvis
barneskole, ungdomsskole og videregående skole.
To av utsendelsene gikk til alle landets skoler.

•

ILO-nyhetsbrev (9. nr i 2015).
For alle som er interessert i arbeidslivsspørsmål.

Mediearbeid
I 2015 har vi økt og systematisert ressursbruken knyttet til mediearbeidet. FN-sambandet
brukes oftere som kilde i media.
Medieloggen vår viser at vi har hatt mer enn 70 henvendelser fra journalister i løpet av året.
Vi hjelper journalister med å finne riktige FN-organisasjoner og FN-kilder, og videreformidler
mediehenvendelser til FN-organisasjonene som har kontorer i FN-byen i København. Andre
ganger resulterer henvendelsene i at FN-sambandet blir intervjuet eller sitert i saken. Flere
ganger er vi blitt invitert i NRK-studio og TV2 for å kommentere FN-relaterte spørsmål.
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 legger også til rette for rapportlanseringer og medieoppmerksomhet for ulike FN-organisasjoner.
I 2015 sendte vi ut 51 pressemeldinger. Responsen var størst på de som omtalte kuttene i statsbudsjettet og trusselen om nedleggelse av FN-sambandet.
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Lokal- og regionalmedia – god dekning av lokale aktiviteter
FN-sambandets aktiviteter på skoler, og arrangementer i lokalmiljøet, får god dekning i lokale
medier. Rapporter fra medieovervåkingstjenesten Retriver viser at aktivitetene som distriktskontorene initierer, gjennomgående er godt dekket i lokale- og regionale medier.

Kronikker og debattinnlegg
I 2015 publiserte FN-sambandet ni kronikker og debattinnlegg i riksdekkende aviser. Som
meningsaktør og pådriver engasjerte vi oss i debattene om FN-reform og innhenting av data
for å monitorere FNs bærekraftsmål. Vi skrev kronikk sammen med Utdanningsforbundet og
UNICEF om oppfølging av Ludvigsenutvalget og undervisning om bærekraftig utvikling.
Også i lokal- og reginoalaviser fikk vi flere kronikker på trykk, blant annet i forbindelse med
kvinnedagen og saker om klima og miljø.
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Sosiale medier
Vi fikk ca. 4.000 nye følgere i våre ulike sosiale mediekanaler i 2015. Det var et resultat av
at vi brukte disse kanalene mer aktivt, blant annet i forbindelse med å mobilisere støtte i
perioden med trussel om nedleggelse. Vi ønsker å forsterke og målrette innsatsen i sosiale
medier i 2016. Målet er å stimulere til økt engasjement og dialog med målgruppene våre.
Vi hadde ved utgangen av 2015 19 000 følgere i sosiale medier.

Følgere i sosiale medier 2015
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FN-sambandets Ungdomspanel
Ungdomspanelet er et bloggkollektiv som består av ti ungdommer mellom 15 og 20 år fra hele
landet. Bloggen gir ungdom som er opptatt av FN-relaterte temaer en mulighet til å ytre seg og
skape debatt. FN-sambandet arrangerer samlinger for at ungdommene i bloggkollektivet skal
kunne utveksle erfaringer, få skolering i faglige temaer og råd og hjelp med skrivingen. Vi vil
løfte dyktige skribenter og nye stemmer med god FN-kunnskap som kan ta del i det offentlige
ordskiftet om internasjonale spørsmål.

FN-sambandets ungdomspanel. Foto: Terje Karlsen/FN-sambandet

I 2015 publiserte Ungdomspanelet over 50 innlegg. Bloggen hadde over 29.500 sidevisninger,
en økning på nesten 29 prosent fra året før. Flere av blogginnleggene er også blitt publisert i
lokalaviser, i Aftenposten Si;D og andre publikasjoner.

Henvendelser fra publikum
I 2015 svarte hovedkontoret på mer enn 600 henvendelser via kontaktskjema på fn.no, e-post
og telefon. Det er 100 flere enn i 2014. De fleste henvendelsene kommer fra elever som vil ha
svar på spørsmål om FN og stoff til skoleoppgaver. Vi får også henvendelser fra folk som ønsker
hjelp fra FN, hjelp til å finne fram i FN-systemet, hjelp til å finne rapporter og svar på spørsmål
om jobb i FN.
FN-sambandet har også fagansvar for å oppdatere flere artikler om FN i Store norske
leksikon (snl.no).
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FN-sambandets tilbud til skolen – økt aktualitet og
etterspørsel
Vi tilbyr skolene aktuelle undervisningsopplegg og læringsaktiviteter som er tilpasset kompetansemålene. Vi hjelper læreren å sette aktuelle internasjonale spørsmål på dagsorden i klasserommet og knytte dem til konkrete læringsmål. Den internasjonale situasjonen i 2015 bidro til at
FN-sambandets tilbud ble mer aktuelt i skolen.
I tråd med ny strategi ble det i 2015 foretatt en tydeligere vektlegging av arbeidet rettet mot
skolen. Vi har som mål å doble antallet medlemsskoler, og øke antall ansikt til ansikt-møter til
100.000, i løpet av fireårsperioden. Vi har utarbeidet en markedsføringsplan som skal legge
grunnlaget for en mer offensiv satsning mot skolen.
En representativ brukerundersøkelse blant lærere og rektorer ble lagt til grunn for planen. TNS
Gallup gjennomførte undersøkelsen som blant annet viser at FN-sambandets undervisningsopplegg vurderes som relevante og nyttige for å nå kompetansemålene.

Rollespill – et etterspurt tilbud

Elvebakken videregående skole gjennomfører rollespill. Foto: Terje Karlsen/FN-sambandet

Rollespillet om FNs sikkerhetsråd er et av FN-sambandets mest populære undervisningsopplegg. I rollespillet simulerer elever i ungdomsskolen og i videregående skole en forhandling i
Sikkerhetsrådet. Syriakonflikten har vært tema for årets rollespill. Deltakelsen utløser stort
engasjement hos ungdommene, som får en unik forståelse av hvordan Sikkerhetsrådet fungerer,
og hvordan internasjonale forhandlinger foregår.
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Rollespill om arbeidsliv
Basert på «Rollespillet 49,-» har vi utviklet og pilotert et nytt rollespill om tekstilproduksjon i
lavkostnadsland, og de etiske problemstillingene det reiser for forbrukere og motekjeder her
hjemme. Tilbakemeldingene fra lærere og elever er svært gode. Spillet skaper engasjement for
det etiske ansvaret vi har som forbrukere i Norge. Det gir eleverne innsikt i problemer knyttet til
et kjønnsdelt arbeidsmarked, og en forståelse av rollen FNs internasjonale arbeidsorganisasjon
(ILO) kan spille i arbeidskonflikter.
Rollespillet om arbeidsliv kan nå lastes ned fra fn.no og gjennomføres av lærerne, uten FNsambandets involvering. I 2016 skal rollespillet markedsføres mot skoler med yrkesfag.

Rollespill for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
Med støtte fra Kristiansand kommune har FN-sambandet utviklet et undervisningsopplegg om
radikalisering og voldelig ekstremisme, til bruk i skoleverket.

FN-film til flere klassetrinn
Film fra Sør og FN-sambandet samarbeider om å arrangere gratis filmvisninger for skoleklasser.
Nytt for skoleåret 2015/2016 var at vi også tilbød filmvisning til barneskoler, noe som ble tatt
svært godt imot. FN-sambandet bidrar med et innledningsforedrag, lærerveiledning og oppgaver som elevene løser etter de har sett filmen.
Amazonia blir vist til 5. – 7. klasse på barneskolen. Filmen utforsker livet i regnskogen og er en
vakker og spennende fortelling om en ape som skal finne veien til sivilisasjonen.
Ungdomsskolene får se Dancing Arabs. Konflikten mellom Israel og Palestina er bakteppe for
handlingen, men selve filmen skildrer ungdommelig søken etter identitet og samhørighet. Filmen
viser på den måten hvordan en konflikt påvirker hverdagslivet til de som lever i den.
Elevene i videregående skole får se filmen Drone som problematiserer bruken av droner i krigføring. Filmen er svært aktuell for ungdommer som lett kan trekke paralleller fra spillverdenen til
dronepilotenes oppgaver. Den åpner opp for refleksjon og gode samtaler med elevene.
Våren 2015 filmene Omar og Brev til kongen. Omar dreier seg om konflikten mellom Israel og
Palestina. Brev til kongen skildrer hvordan det er å være fremmed i et nytt land. Filmene er beskrevet nærmere i Årsberetningen for 2014.

Lærer Arne Jørgen Løvland sendte oss følgende tilbakemelding etter å ha vist
FN-film fra Sør for sine klasser: «Vi har hatt besøk av dere i tre klasser – og må
bare få takke. Fantastiske filmer som sporer til drøfting og ettertanke – jeg kommer
stadig til å referere til dem. Ser med glede fram til neste år».
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FN-stafett
FN-stafetten 2015 hadde tema «FN og regnskog.» Gjennom foredrag, natursti og quiz lærte
elevene i 4-7 trinn om sammenhengen mellom forvaltning av regnskog og global oppvarming,
og om FNs rolle i vern av regnskogen.

«Bærekraft» – nytt undervisningstilbud om bærekraftig utvikling og
FNs bærekraftsmål
I samarbeid med UNICEF lanserte FN-sambandet høsten 2015 undervisningsopplegget
«Bærekraft», for 7.trinn. Kronprins Håkon og ordfører i Oslo Fabian Stang deltok på
lanseringen på Gamlebyen skole.

Ordfører i Oslo, Fabian Stang, og kronprins Håkon deltar på lanseringen av undervisningsopplegget «Bærekraft».
Foto: Terje Karlsen, FN-sambandet

Undervisningsopplegget var det første steget i arbeidet med å sikre kunnskap om FNs bærekraftsmål blant barn og unge. Opplegget er tverrfaglig og viser samspillet mellom klima og miljø,
økonomi og sosiale forhold. Vi produserte en animasjonsfilm som forklarer begrepet bærekraftig
utvikling som en del av opplegget. Ved utgangen av 2015 hadde «Bærekraft»-sidene på fn.no
mer enn 20 000 sidevisninger.
I 2016 videreutvikler vi «Bærekraft» til også å omfatte et undervisningstilbud for elever i ungdomsskolen.
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Lærerkurs og samarbeid med universitets- og høyskolemiljøer
I 2015 tok vi flere initiav for å styrke samarbeidet med lærerutdanningsinstitusjoner rundt om i
landet. Distriktskontorene i Sør og Rogaland har formalisert avtaler med henholdvis Universitetet
i Agder (UIA) og Universitetet i Stavanger. Samarbeidet innebærer blant annet at FN-sambandet
bidrar med undervisning om FN og FNs arbeid og arrangerer rollespill for lærerstudentene.

FN-sambandet orienterer om nettstedet Globalis på et lærerseminar. Foto: FN-sambandet Øst

Flere distrikstskontorer arranger lærerseminar om FNs arbeid og internasjonale tema. Vi holder
foredrag på lærerutdanningsinstitusjoner og presenterer våre undervisningstilbud på nettverksmøter for samfunnsfaglærere.
FN-sambandet arrangerer i samarbeid med Religionslærerforeningen i Norge og Universitetet i
Agder et ukeskurs for lærere i religions- og samfunnsfag. I 2015 var tema menneskerettigheter
og minoritetene i klasserommet. Kurset skal gi lærere kunnskap om sentrale temaer i læreplanene i samfunnsfag og religionsfagene. Kurset skal inspirere til bred og grundig undervisning
i temaene og til samarbeid i skolen på tvers av fag.

Studiereise for lærere til FN i New York
16 lærere fra hele landet deltok på studiereise til FN i New York i april. Som en del av studiereisen inngår et todagers fagseminar i Oslo noen uker før avreise.
Våren 2015 ble det gjennomført en evaluering av studiereisene. Alle tidligere deltakere, og
rektorene på skolene der de jobbet, besvarte et spørreskjema. Evalueringen viser at studiereiser gir svært gode effekter i undervisningen. 84 prosent svarer at de har merket en forskjell i
elevenes kunnskap om FN, som følge av studiereisen.
92 prosent av rektorene vil anbefale andre skoler å søke om deltakelse på disse reisene. 52
prosent mener studiereisen har bidratt til økt kompetanse også hos de andre lærerne på skolen.
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FN-filuren
I tråd med Strategi for 2015-2018 skal vi først og
fremst satse på nettbaserte aktiviteter rettet mot de
yngste målgruppene. FN-filuren er FN-sambandets
tilbud til de yngste skoleelevene og de eldste barnehagebarna. I januar 2015 lanserte vi ni nye Filur-spill
på nettsiden. Spillene lærer barna om natur og miljø,
land, FN og barns rettigheter på en morsom og
engasjerende måte.
Distriktskontorene har hatt flere såkalte Filur-turneer,
der vi kommer i dialog med de yngste barna om FN
og Barnekonvensjonen. I 2015 ble det utarbeidet nye
oppgavehefter om flyktninger til bruk på disse skolebesøkene.

FN-filuren opptrådte i helfigur på Miljødagen i Trondheim.
Foto: FN-sambandet Trøndelag

FN-sambandet er nasjonal koordinator for UNESCO-skolene
UNESCOs skolenettvek Associated Schools Project (ASPnet), er et globalt nettverk av mer enn
9 000 utdanningsinstitusjoner i 180 land, som skal bidra til å sette UNESCOs idealer om fred,
trygghet og samarbeid ut i livet.
I Norge er det 26 UNESCO-skoler som satser spesielt på internasjonalisert undervisning, og som
bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for egeninitierte prosjekter sammen med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt. Skolene har ulike prosjekter om
fredsarbeid, kulturarv og menneskerettigheter.
FN-sambandet fikk i mars 2015 ansvar for å koordinere nettverket. Arbeidet har så langt resultert i nye nettsider, en egen Facebook-side for erfaringsutveksling mellom medlemsskolene og
en todagers samling for skolene i nettverket.
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Distriktskontorene – bred lokal tilstedeværelse og
godt besøkte arrangementer
Skoleaktivitetene utgjør hovedtyngden av distriktskontorenes arbeid. Distriktskontorene er
også samarbeidspartner for lokale organisasjoner, kommuner og utdanningsinstitusjoner. De
arrangerer debatter og seminarer og læringsaktiviteter i lokalmiljøene. Her er noen
eksempler på de mange lokale aktivitetene distriktskontorene gjennomførte i 2015.

Nord
For andre gang arrangerte FN-sambandet Nord ungdomskonferanse i Narvik i samarbeid med
Narviksenteret og byens videregående skoler. Tittelen på konferansen var «Hashtags & Human
Rights». 310 elever fra yrkesfag og studiespesialiserende linjer deltok. Konferansen tok opp
temaer knyttet til demokrati, menneskerettigheter og engasjement i sosiale media. FNsambandets ungdomspanel bidro også i gjennomføringen av en workshop der elevene utforsket
hvilken betydning tilgang til Internett har for innfrielse av menneskerettighetene.
FN-sambandet Nord og UiT – Norges Arktiske Universitet – har et særlig ansvar for tilrettelegging og kvalitetssikring av Internasjonalt Seminar. Det er Tromsøs viktigste, og Nord-Norges
største, forum for debatt om internasjonale spørsmål. De drøyt 50 tilsluttede organisasjonene
arrangerer ukentlige seminarer. I 2015 ble det satt søkelys på situasjonen for verdens flyktninger,
de internasjonale klimaforhandlingene, ulikhet og demokrati, kvinner i krig- og konfliktområder, bistand og radikalisering og terrorisme. Interessen for seminarene har vært økende
og de ble besøkt av over 2 100 publikummere i 2015.
Barnas Internasjonale Gatefest (BIG!) Lørdag 22. august inviterte FN-sambandet, Redd Barna,
Tromsø mottakssenter, Tromsø Idrettsråd, TUIL og BUL til Barnas Internasjonale Gatefest og
barneløp i Kongsparken i Tromsø sentrum. De rundt 1 200 som kom innom, voksne og barn,
koste seg i nydelig sommervær med en stor, gratis, internasjonal matbuffet og morsomme, inkluderende aktiviteter. Med BIG! ønsker FN-sambandet å skape en møteplass for barna i Tromsø på
tvers av språk og kultur. FN-filuren var også innom parken og snakket om barns rettigheter.

Midt-Norge (Trøndelag )
For tredje gang arrangerte FN-sambandet og samarbeidspartnerne Verdens miljødag i Trondheim, 5. juni. Markeringen samlet nærmere 1 500 barnehagebarn og småskoleelever til underholdning og aktiviteter.
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Flyktninger var tema for markeringen av årets menneskerettighetsdag 10. desember. FNsambandet og Falstadsenteret inviterte til seminaret «Mennesker på flukt», på Festiviteten kino
i Levanger. Rundt 180 skoleelever fra området var tilstede og fikk høre appeller og foredrag, se
film og lysbilder. For FN-sambandet var det spesielt viktig å få en ny samarbeidspartner i Falstadsenteret, som er en viktig regional aktør når det gjelder menneskerettighetsundervisning.

Vest
FN-sambandet Vest feiret verdens miljødag 5. juni med «bærekraftsti» for 80 barn på Helleneset
sjøbad, sammen med Bergen og Omland Friluftsråd. Temaet var mikroplast og forurensning i
havet.
FNs nye bærekraftsmål var tema for Internasjonal Uke i Bergen. FNs internasjonale år for jordsmonn 2015 ble markert med en kunstutstilling i Bergen rådhus. Til sammen deltok 32 store og
små organisasjoner og institusjoner med seminarer og andre arrangementer.

Barn deltar med sans under Internasjonal uke i Bergen. Foto: FN-sambandet Vest

Sør
FN-sambandet samarbeid med Agder naturmuseum om et formidlingsprosjekt knyttet til marint
liv, hav og forsøpling: Hvalen. Høsten 2015 møtte vi 2 200 elever i 5. –7. klasse til et «høre og gjøre»-opplegg i Kristiansand. Opplegget besto av et foredrag/klassesamtale og en verksteddel, der
elevene laget keramiske fliser, inspirert av foredraget. Agder Naturmuseum, FN-sambandet og
en keramiker samarbeider om å bygge en stor blåhvalform, hvor de keramiske flisene elevene
lager blir en sentral del av verket. Under årets Tall Ships Races hadde vi en stand der over 300
publikummere bidro med flislaging.
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Flyktningestrømmen har gjor Barnekonvensjonen aktuell i skolen. FN-sambandet Sør har utarbeidet et lokalt forankret opplegg om Barnekonvensjonen og flyktninger. «Bilder er mer enn
bare pynt» er et opplegg for 5. –7. klasse, bestilt av Den kulturelle skolesekken. Rammen er en
klassesamtale hvor vi gjennom bilder og fortellinger reflekterer rundt hvordan barn opplever
krig og konflikt. Hva sier Barnekonvensjonen, og hvordan holdes konvensjonen i hevd? Hvilke
muligheter og utfordringer finnes i møtet mellom oss, fra fredelige Norge, og et flyktningbarn
fra Syria? 35 klasser ble besøkt og 754 elever deltok.

Rogaland
FN-sambandet Rogaland samarbeidet i 2015 med Mostun våtmarkssenter i Stavanger om foredrag og ekskursjoner om miljø og biologisk mangfold for skoleelever. Aktivitetene tok utgangspunkt i biologisk mangfold og trusler om artsutryddelse lokalt og knyttet dette opp til mer overordnede og globale problemstillinger rundt vern og forvaltning av naturmiljøet. Det ble avholdt
11 foredrag og fire ekskursjoner i opplegget, som totalt samlet vel 500 elever i slutten av januar
og i dagene rundt Verdensmiljødagen i juni.
Global morgen Sammen med Stavanger kulturhus, Sølvberget og Fribyforfatternettverket
ICORN, var FN-sambandet Rogaland medarrangør av åtte frokostmøter i temaserien Global
morgen. Møtene fokuserte på aktuelle konflikter som Syria/IS og Ukraina, og tok ellers opp
landsituasjoner som Cuba, Vietnam, Yemen, Tyrkia og Iran. Møteserien har etablert seg som en
viktig arena for økt kunnskap om internasjonale spørsmål. Mellom 60 og 200
personer deltar.

Øst
FN-sambandet Øst videreførte i 2015 sitt samarbeid med Oslo dokumentarkino. Det var det
6. året på rad vi har samarbeidet med dem om filmvisninger og debatter på Litteraturhuset.
Møtene var jevnt over godt besøkte, og tok opp globale spørsmål med utgangspunkt i aktuelle
dokumentarfilmer. Blant temaene i 2015 var terror og overvåkning, skatteparadiser og utvikling,
prissetting av naturverdier, norske hjelpeorganisasjoner og utvikling samt et møte om India.
Spesielt møtet om terror og overvåkning var populært, med over 200 deltakere. Samarbeidet er
med på å synliggjøre FN-sambandet som en aktør som setter aktuelle internasjonale spørsmål
på dagsorden.
Filurturné Vi har hatt turné med Filuren til barneskoler. Gjennom dialog med elevene, lek og
spilling av de nye Filurspillene får elevene kunnskap om miljø og utvikling. Kunnskap om
utvikling og miljø er gjennomgående i læreplanen både for grunnskolen og videregående skole.
Med dette opplegget kan elevene lett engasjere seg og lære om hvorfor det er viktig at land
samarbeider om å løse felles utfordringer.
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FN-dagen, FN-dager og markeringer
FN-sambandet står som arrangør av små og store markeringer av FN-dagen over hele landet i
samarbeid med lokale organisasjoner. Bred pressedekning og oppmerksomhet i befolkningen
om FNs rolle og arbeid er et mål med arrangementene. Vi ønsker også å vise hvordan FN-sambandet jobber og skaper engasjement i skolen ved å sette FNs arbeid på dagsorden.
I Oslo hadde vi et arrangement for 600 barnehagebarn i Oslo Domkirke i samarbeid med Kirkens
Nødhjelp. FN-filuren hadde samtaler med barna om barns rettigheter, og vi utviklet et undervisningsopplegg som kan gjenbrukes. Tema var barns rettigheter. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra barnehagene.

FN-filuren deltar på arrangementer i Domkirken for barnehagebarn. Foto: Terje Karlsen/FN-sambandet

Stortingspresident Olemic Thomessen åpnet et FN-rollespill vi arrangerte i samarbeid med
Elvebakken videregående skole. TV2 var også tilstede og lagde en reportasje som ble sendt på
FN-dagen i forbindelse med et intervju i studio med vår assisterende generalsekretær Rune
Actander og Stortingspresidenten.
Vi markerte også dagen med et debattmøte om FNs bærekraftsmål, i samarbeid med de andre
FN-organisasjonene i Norge. Statsminister Erna Solberg innledet til debatten om den nasjonale
implementeringen av FNs bærekraftsmål. Det var fult hus og en interessant
debatt.

22

Markering av FN-70 år
FNs 70års jubileum var et tema for FN-dagen i 2015, og jubileet ble markert med aktiviteter og
arrangementer over hele landet. Flere steder hadde distriktskontorene arrangementer med
politikere og tidligere FN-ansatte, som satte FNs arbeid gjennom 70 år på dagsorden. I forbindelse med landsmøtet i mai inviterte vi sammen med FN-organisasjonene i Norge og Utenriksdepartementet til en sosial og faglig markering i Oslo.

Statsminister Erna Solberg deltok på debattmøtet på FN-dagen som FN-sambandet var medarrangør for.
Foto: Terje Karlsen/FN-sambandet
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ILO-informasjon
Informasjon om arbeidsliv og ILO er en
del av FN-sambandets mandat. Målet
er å øke kunnskapen om, interessen og
forståelsen for ILOs arbeid og internasjonale arbeidslivsspørsmål.
FN-sambandet har observatørstatus
i den norske ILO-komiteen, og deltok
på de fem møtene komiteen avholdt i
2015. FN-sambandet var også tilstede
på den internasjonale arbeidskonferansen i Genève i juni. Det ble
publisert nyhetsartikler på fra konferansen, på fn.no.
På fn.no/ILO finnes fakta om ILO, nyhetsartikler og temasider om internasjonale arbeidslivsspørsmål, samt ILOs konvensjonstekster i norsk oversettelse. ILO-seksjonen på FN-sambandets
nettside hadde 33 881 sidevisninger i 2015, noe som utgjorde en liten økning fra året før. Temasider om ILOs konvensjoner og barnearbeid var de mest besøkte sidene.
Hver måned sendes det ut nyhetsbrev om arbeidsliv og ILO. ILO-nyhetsbrevet hadde 523
abonnenter ved utgangen av 2015. Nyhetsstoff om ILO og arbeidsliv deles også i våre
sosiale medie-kanaler, som facebook og twitter.

Aktivitet

Antall arrangementer

Personer nådd

Foredrag

4

128

Rollespill

42

1161

1

30

47

1319

Seminarer/offentlige møter
Totalt
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Organisasjonen
Internasjonalt samarbeid
FN-sambandet er tilsluttet World Federation of United Nations Associations (WFUNA), et nettverk med mer en hundre medlemsland.
I november holdt WFUNA sin generalforsamling i Vancouver, Canada, med det kanadiske
FN-sambandet som vertskap. I tilknytning til selve generalforsamlingen ble det avholdt et
seminar med tittel; Global Transformation; The Sustainable Development Goals som også var
gjennomgående tema for generalforsamlingen. Det ble valgt åtte nye styremedlemmer.
Generalsekretæren i FN-sambandet sitter i styret og er nå inne i sin siste periode.

Nordisk samarbeid
Det årlige nordiske generalsekretærmøtet ble i år holdt i Tallin, Estland. Det svenske FNforbundet var vertskap for møtet, der kontakten med de baltiske landene var hovedtema.
En gang i året møtes de nordiske FN-sambandene med FN-organisasjonene i FN-byen i
København. Årets tema var FNs nye bærekraftsmål. På møtet var representanter fra de nordiske
utenriksdepartementene, FN-organisasjonene og FN-sambandene.

Kompetansebygging
I 2015 gjennomførte vi flere tiltak for å sikre at de ansatte er faglig oppdaterte. På fellessamlinger har vi eksterne fagfolk som folder foredrag om aktuelle temaer. Ansatte deltar jevnlig
på møter og seminarer for å holde seg faglig oppdatert. Flere ansatte har vært på kurs for å
bygge kommunikasfaglig kompetanse.

Framtidsutsikter
Utsiktene for FN-sambandet er delte. På den ene siden øker antallet aktiviteter og mennesker vi
når. På den annen side er det usikkerhet om de økonomiske rammebetingelsene. Høsten 2015
var preget av turbulens, ikke bare for FN-sambandet, men for alle organisasjoner som jobber
med informasjon om internasjonale spørsmål. Gjennom statsbudsjettprosessen ble hele
informasjonsstøtteordningen foreslått fjernet. Dette innledet en aktiv og virkningsfull kampanje
for å sikre midler til videre drift. Samarbeidspartnere og FN-skoler ble mobilisert og bidro til å
synliggjøre merverdien FN-sambandet har i den norske skolen. Utfallet var at FN-sambandet og
UNICEF Norge ble flyttet til en ny budsjettpost under Utenriksdepartementet.
vi jobbe for å sikre andre finansieringskilder, som kan bidra til å øke aktiviteter knyttet til
prioriterte temaer.
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FN-sambandet har også satt ned et organisasjonsutvalg som i løpet av første halvår 2016 skal
se nærmere på organisering og drift av organisasjonen. Som mottaker av offentlige midler, er
det viktig for organisasjonen at vi er sikre på at vi driver en effektiv organisasjon hvor verdien av
tilskuddet ses igjen i målbare effekter blant målgruppene.
Arbeidet med å sikre videre finansiering høsten 2015 viste også at FN-sambandet har gode
samarbeidspartnere. Skolene og lærere var tydelige på merverdien FN-sambandets
skoletilbud gir i undervisningen. Medlemsorganisasjonene stod opp for samfunnseffekten av
arbeidet vårt og bidraget til å synliggjøre FN og verdien av internasjonalt samarbeid.
Norad og Utenrikspartementet har signalisert at de fra 2017 igjen vil vurdere flerårige
avtaler. Dette er veldig gledelig. Flerårige avtaler gjør at FN-sambandet kan planlegge mer langsiktig, sikre en mer fornuftig bruk av midlene, og på sikt oppnå enda bedre resultater.
2016 er første året med ny fireårig strategi. Ambisjonene er høye, med tydelig målrettet innsats
mot skoleverket. Vi skal utvikle våre digitale tilbud til elever og lærere, samtidig som vi verner og
videreutvikler vårt unike tilbud ansikt til ansikt med elever over hele landet.
FN-sambandet går inn i 2016 med entusiasme og pågangsmot. Organisasjonen fyller 70 år i
2016. Vårt beste redskap i arbeidet med å sikre videre finansiering er gode resultater og synliggjøring av tiltakene våre.

Personal
FN-sambandet har i 2015 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
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Sykefravær
FN-sambandet har lavt sykefravær med en gjennomsnittsprosent på 3,5 i 2015.
På grunn av nytt datagrunnlag som en følge av innføringen av A-meldingen i 2015 finner vi ikke
sammenlignbare tall for sykefravær totalt i 2015. SSB har bare laget statistikk for legemeldt
sykefravær. Informasjon fra SSB sier imidlertid at det ikke er grunnlag for å tro at det er store
endringer fra 2014 til 2015. Dersom man ser på 2014 ser vi at sykefraværet i statlig virksomhet
var 5,6 %, noe som er naturlig for oss å sammenligne oss med da dette ikke er sesongjusterte
tall.
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.

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.
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Hovedstyre fram til landsmøtet i mai 2015
Styreleder:

Helga Hjetland, Utdanningsforbundet

Nestleder:

Anja Bakken Riise, SAIH

Styremedlemmer:
		

Dagne Hordvei, Tekna

		

Henrik Munthe, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

		

Finn Erik Thoresen, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

		

Markus Nilsen Rotevatn, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

		

Jarle Rotvold Johansen, ansattes representant i styret

Distriktsrådsrepresentanter i styret (repr. og vara annet hvert år):
		Annette Killengren, Nord / Vara: Jakob S. Thompson, Trøndelag
		

Arne Osland, Vest / Vara: Inger Gjønnes, Øst

		

Bjørn S. Berg, Rogaland, Rogaland / Vara: Ragnar Steinstad, Sør

Vararepresentanter:
		1. Arne Kittang, Bahai-samfunnet		
		

2. Odd Helge Olsen, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

		

3. Ingeborg Breines, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet

Hovedstyre valgt på landsmøtet i mai 2015
Styreleder:

Trine Lise Sundnes, Handel og kontor i Norge (HK)

Nestleder:

Markus Nilsen Rotevatn, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Styremedlemmer:
		Dagne Hordvei, Tekna
		

Henrik Munthe, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

		

Rene Rasmussen, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

		

Trine Cecilie Riis-Hansen, Atlas-alliansen

		

Gunvor Karlsen Andresen, ansattres repesentant i styret

Distriktsrådsrepresentanter i styret (repr. 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:
		1. Arne Kittang, Bahai-samfunnet
		

2. Ingeborg Breines, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)

		

3. Kjartan Almenning, En Verden
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Medlemsorganisasjoner
FN-sambandet har 59 medlemsorganisasjoner

Humanitære, ideelle, kulturelle og

• Norges Speiderforbund

religiøse organisasjoner

• Norges Veteranforbund for Internasjonale

• 4H Norge

• Norgesunionen av Soroptimister

• Antislaveriselskapet

• Norsk Esperanto-Forbund

• Atlasalliansen

• Norsk Folkehjelp

• Bahai-samfunnet i Norge

• Norsk kvinnesaksforening

• Care Norge

• Norsk studentorganisasjon

• Caritas Norge

• Operasjon Dagsverk

• Changemaker

• Redd Barna

• CISV Norge

• SAIH

• Det kurdiske kulturforbundet i Norge

• Studieforbundet AOF

• Det kurdiske ungdomsforbund

• Utviklingsfondet

• Det norske totalavholdsselskap

• Øst-Kurdistans Demokratiske Ungdomsunion

• En Verden

operasjoner

i Norge

• Europabevegelsen
• Forut
• Human-Etisk forbund
• Impact Norway
• Inner Wheel Norge

Arbeidslivsorganisasjoner

• Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

• Den norske advokatforening

• Juvente

• Fagforbundet

• Kirkens Nødhjelp

• Handel og kontor

• Landsforeningen for hjerte og lungesyke

• Landsorganisasjonen i Norge LO

• Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og

• Norsk arbeidsmandsforbund

transpersoner (LLH)

• Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

• Landsrådet for Norges barne- og

• Norsk sykepleierforbund

ungdomsorganisasjoner (LNU)

• Norsk Tjenestemannslag

• Noregs ungdomslag

• Norsk Transportarbeiderforbund

• Norges Fredslag

• Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

• Norges Fredsråd

• Politiets Fellesforbund

• Norges Handikapforbund

• Spekter

• Norges kristelige studentforbund

• Tekna, teknisk-naturvitenskapelig forening

• Norges kvinne- og familieforbund

• Unio

• Norges Naturvernforbund

• Utdanningsforbundet

• Norges Røde Kors

• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
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Regnskap
FN-SAMBANDET

REGNSKAP 2015

REGNSKAP 2014

INNTEKTER
SALGSINNTEKTER
ORDINÆRT TILSKUDD
ANDRE INNTEKTER / TILSKUDD

3)

86 242

109 050

28 405 000

29 900 000

2 378 068

1 704 713

GEBYRER FOREDRAG / KURS

322 216

299 423

KONTINGENTER/ABONNEMENTER

384 150

395 232

31 575 676

32 408 418

238 029

410 931

SUM INNTEKTER
KOSTNADER
PROSJEKTAVSETNINGER

7)

KJØP / PRODUKSJON AV MATERIELL

-671 054

-823 723

LØNNSKOSTNADER

-19 041 426

-18 750 609

DRIFTSKOSTNADER

-12 228 488

-13 445 664

SUM KOSTNADER

-31 702 939

-32 609 065

DRIFTSRESULTAT

-127 263

-200 647

RENTEINNTEKTER

73 675

159 775

ORDINÆRT RESULTAT

-53 588

-40 872

ÅRSRESULTAT

-53 588

-40 872

Noter til regnskapet 2013 og 2014
Lønnskostnader fordeler seg slik
Lønn

1)

-17 530 586

-17 594 559

Honorarer

2)

-1 510 840

-1 156 050

Driftskostnader fordeler seg slik
Kontorlokaler
Kontormaskiner/inventar

4)

Kontorrekvisita/trykksaker
Annonser
Bøker/tidsskrifter/abonnementer
Telefon/internett/data

5)

Porto/frakt
Forsikringer

-3 966 929

-4 152 871

-745 534

-1 034 010

-205 844

-231 840

-32 811

-118 033

-296 685

-364 278

-3 196 325

-3 766 627

-144 871

-219 619

-53 134

-58 844

-273 078

-317 586

Reiseutgifter

-1 599 263

-1 482 335

Kurs/møteutgifter

-1 582 110

-1 555 670

-131 903

-143 951

Overføres til egenkapital FN-sambandet

-53 588

-40 872

Sum

-53 588

-40 872

Diverse

Fellesprosjekter/samarbeidsprosjekter

6)

Disposisjon av årsresultat
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Noter til regnskapet 2015
Prinsippnote:
FN-sambandet følger regnskapsloven for små foretak og legger til grunn
regnskapsprinsippet.
1) Lønnsutg.fordeler seg som følger på de
enkelte poster;
Lønn

-12 927 641

Feriepenger

-1 600 167

Innskudd til Statens Pensjonskasse

-1 673 684

Arbeidsgiveravgift

-2 127 155

Diverse personalkostnader
Refusjon fra NAV

-382 675
1 180 735

Sum
Antall ansatte har i perioden vært
Lønn Generalsekretær inkl. feriepenger

29
709 070

Generalsekretær har i tillegg fri telefon og bredbånd

FN-sambandet er medlem i Statens Pensjonskasse.

2) Man har også i 2015 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 andre inntekter/tilskudd ligger det tilskudd til blant annet Internasjonal Uke
og lokale rollespill. Der er også ført tilskudd til ILO informasjon samt tilskudd til ASP-nettverk.

4) Mindre forbruk på denne posten har forbindelse med reduksjon i økonomiske rammer og
derav mindre investeringer. Jevnlig utskiftning av maskinutstyr er blitt gjennomført samt
vedlikehold av eksisterende utstyr.
5) Det har ikke vært større oppgraderinger av linjer, servere eller nettsider som er blitt bokført
på denne posten i 2015
6) 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.
7) Dette er ubrukte prosjektavsetninger fra tidligere år som vi i 2015 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
2015

2014

KUNDEFORDRINGER

67 750

155 735

ANDRE FORDRINGER

44 977

75 477

FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER

292 682

224 058

SUM FORDRINGER

405 409

455 270

4 448

3 979

6 968 022

6 919 205

629 810

703 564

SUM BANKINNSK OG KONTANTER

7 602 280

7 626 748

SUM OMLØPSMIDLER

8 007 689

8 082 018

-3 796 146

-3 849 732

-3 796 146

-3 849 732

LEVERANDØRGJELD

-833 941

-528 700

SKYLDIG SKATTETREKK

-607 189

-684 538

-1 730

-5 217

-558 405

-613 452

OMLØPSMIDLER

KASSE
BANK

2)

BANK SKATTEKONTO

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
SUM EGENKAPITAL

1)

SKYLDIG PENSJ/TREKK/KONT
SKYLDIG OFF.AVGIFTER
PROSJEKTAVSETNINGER

3)

-210 000

-266 950

-405 202

-526 281

0

0

PÅLØPNE FERIEPENGER

-1 595 075

-1 607 148

SUM KORTSIKTIG GJELD

-4 211 542

-4 232 286

SUM EGENKAP OG GJELD

-8 007 688

-8 082 018

MELLOMVÆRENDE M.ILO
MELLOMVÆRENDE MED FREDSKORPSET
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Kommentarer til balansen
1) Endringer i egenkapital
Inngående egenkapital pr. 01.01.2015

-3 849 732

Egenkapitaltransaksjoner pr. avdeling
Hovedkontoret

30 000

FN-samandet Øst

20 033

FN-sambandet Vest

-21 216

FN-sambandet Trøndelag

-14 887

FN-sambandet Sør
Fn-sambandet Nord
FN-sambandet Rogaland
Sum egenkapitaltrasaksjoner 2015
Ny egenkapital pr. 31.12.2015

56 334
-16 299
-379
53 586
-3 796 146

Nye rutiner i forbindelse med overføring av tilskudd krever at man har noe midler i reserve som
kan brukes i påvente av overføring av neste års tilskudd. I tillegg ønsker man å ha egenkapital
som kan dekke to måneders lønn for alle ansatte.
2) FN-sambandet har en depositumskonto i forbindelse med leie av lokaler i Kristiansand. På denne
står det kr 25 557,3) Prosjektavsetninger inneholder kr 60 000,- bevilget fra fylkeskommunen til rollespill i Bergen og
kr 150 000,- bevilget fra Miljøverndepartementet. Egne midler ble brukt til å gjennomføre tiltaket i
2010. Midlene er planlagt brukt i 2016.
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Undervisningsoppleggene våre er aktuelle,
engasjerende og tilpasset kompetansemålene.
Det lønner seg å være medlemsskole.
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 internasjonale
tema. Vi innleder, oppsummerer og tilbyr
undervisningsopplegg.

FN-AVIS

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

På fn.no/skole ﬁnner du digitale læringsressurser
tilpasset kompetansemål for alle trinn.

fn.no/skole
Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

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

