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STYRELEDERS BERETNING

Styreleders beretning
FNs bærekraftsmål begynner å få fotfeste i mange

faktabasert og engasjerende debatt som gir et høyere

deler av den norske offentligheten, og internasjonalt.

kunnskapsnivå om FN og internasjonale spørsmål

Skoler, kommuner, organisasjoner og næringsliv ser på

i befolkningen. I 2017 har FN-sambandet vært en

bærekraftsmålene som en forpliktelse og en mulighet.

premissleverandør i den pågående fagfornyelsen. Vi

Det er flott å se hvordan samarbeid på tvers av sektorene

har gjennom høringer, innspillsmøter og fagseminar

utspiller seg, og håper og tror at vi vil se mye mer av det i

bidratt til at bærekraftig utvikling blir et tverrgående

årene som kommer.

tema i norsk grunnskole, og at menneskerettigheter

Samtidig er det fortsatt store utfordringer globalt.
Antallet mennesker på flukt fortsetter å vokse, selv
om ikke like mange mennesker kommer til Norge og

får en fremtredende plass i overordnet del for grunn
opplæringen.
FN-sambandets nettsider er veldig godt besøkt.

Europa. Krig og konflikt fortsetter å skape regional

I 2017 slo vi sammen FN.no og globalis.no for å gi et

ustabilitet og sivile lidelser, og menneskerettighetene

bedre og mer enhetlig tilbud til brukerne våre. Globalis

er under press i enda flere land. Vilkårene for inter

fortsetter som et nordisk prosjekt, med sider på alle

nasjonalt samarbeid blir vanskeligere, og FN er under

de nordiske språkene. Det nordiske samarbeidet er

press. Et sterkt FN som bringer alle verdens land

verdifullt både for å nå flere, men og fordi vi bruker

sammen, og legger til rette for forpliktende samarbeid

ressursene på en god og kostnadseffektiv måte.

og løsninger, er avgjørende for et godt resultat.
FN-sambandet fortsetter å være en viktig kunn

FN-sambandet har i 2017 utviklet organisasjonen til
å bli en mer enhetlig organisasjon og utnytte sam

skapsleverandør for skoleverket. God og faktabasert

handling på tvers. Det er viktig å fortsette å sikre og

informasjon er tilgjengelig for norske elever, både

utvikle våre menneskelige og økonomiske ressurser

gjennom digitale tilbud og undervisningsopplegg i

på en best mulig måte, i møte med nye utfordringer og

klasserommet. I 2017 ferdigstilte vi undervisningstilbud

muligheter.

om bærekraftig utvikling for videregående skole, og har

Vi har gjennomført to av årene i strategiperioden,

nå komplett tilbud til alle skoleslag. FN-sambandets

og er på god vei mot å nå målene våre. Gjennom

rolle er å formidle helheten i målene og et perspektiv

klasserommet og i offentlig debatt når vi ut til ulike

som tydeliggjør sammenhengene mellom lokale,

målg rupper over hele landet, og bidrar til å sette FN

nasjonale og globale utfordringer og løsninger. I et

og internasjonale temaer på dagsorden i mange tusen

globalt arbeidsmarked er også kjennskap til ILOs

norske hjem.

normsettende arbeid avgjørende for partene i arbeids
livet og et premiss for norsk trepartssamarbeid.
Vår rolle i skolen og i offentligheten er å bidra til en

Vi vil takke alle medlemmene i FN-sambandet, alle
samarbeidspartnere og alle ansatte for å fortsette
arbeidet med å bidra til kunnskap, engasjement og
debatt om globale spørsmål som i økende grad også
påvirker oss her hjemme.

Trine-Lise Sundnes
Styreleder
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FORORD

Forord
2017 var år to i den fireårige strategiperioden til

mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående

FN-sambandet. Etterspørselen og aktiviteten i skole

skole. Bærekraft har to animasjonsfilmer, over 20

verket er stabil, og organisasjonens fotfeste i skole

undervisningsmateriell og gode veiledninger for

verket styrkes. Arbeidet med fagfornyelsen i norsk

lærere som skal ta materiellet i bruk. Vi er stolte

grunnopplæring har startet for alvor, og FN-sambandet

over å ha et tilbud som dekker hele skoleløpet. Vi vil

har lagt ned stor innsats for å sikre et globalt

fortsette å videreutvikle undervisningsmateriellet i

perspektiv og bærekraftig utvikling som tverrfaglig

tråd med pedagogisk innovasjon og utviklingen av FNs

tema i fremtidens norske skole.

bærekraftsmål.

Det digitale tilbudet til elever og offentligheten fikk

Animasjonsfilmene om bærekraftig utvikling er

en oppgradering i 2017. Nettsidene FN.no og Globalis.no

oversatt til engelsk, og er under oversettelse til tysk

ble slått sammen til et nettsted, og fremstår som mer

og mandarin. Filmene har ved utgangen av 2017 over

brukervennlig og moderne. Besøkstallene fortsetter å

140 000 visninger på Youtube.

vokse, selv om vi opplever en forventet nedgang rett i

Organisasjonen har satt i gang flere prosjekter for

etterkant av sammenslåingen. Særlig informasjon om

å kunne møte den økte etterspørselen, og utvikle

menneskerettigheter og FNs bærekraftsmål var svært

og kvalitetssikre tilbudet vårt for å øke relevans

godt besøkte gjennom hele året.

og læringsutbytte. Vi ønsker å utnytte de digitale

I 2015 startet FN-sambandet utviklingen av under

mulighetene som foreligger, og være i takt med

visningsmateriell om bærekraftig utvikling og FNs

skolenes ønske om ny type pedagogikk og dialog med

bærekraftsmål. Nå har vi tilgjengelig materiell for

elevene.

95 703
ansikt-til-ansikt-møter
8 116 026
sidevisninger på nettsiden
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FN-sambandets tilbud
til skolene
Skoleverket er vår viktigste målgruppe, og brorparten

FN-ROLLESPILLET: FNS SIKKERHETSRÅD Sikker

av våre aktiviteter retter seg mot elever, lærere, lærer

hetsrådsrollespillet er FN-sambandets flaggskip, og

studenter og skoleledere.

det mest populære tilbudet vi har til skolen. Elever

Lokal tilstedeværelse gjør FN-sambandet til en unik

fra ungdomsskoler, videregående skoler og studenter

og effektiv organisasjon. Gjennom distriktskontorenes

deltar i rollespillet, som i 2017 hadde konflikten i Jemen

formidlingsarbeid når vi bredt ut og kan gi tilbud til alle

som tema.

landets skoler.
Gjennom medlemsskoleordningen har FN-sam
bandet et solid nettverk av barnehager, barneskoler,
ungdomsskoler, videregående skoler og folkehøyskoler
over hele landet. FN-skolene er faste brukere av

TEKSTILFABRIKKEN: BÆREKRAFTIG ARBEIDSLIV
OG ILO Rollespillet viser hvordan vilkårene for
organisering i arbeidslivet i lavkostnadsland har en
direkte link til oss som forbrukere og hvordan vi agerer.

underv isningstilbudet vårt og bidrar også med innspill
og innsikt når vi utvikler nye læringsressurser. Ved
utgangen av året hadde vi 677 medlemsskoler.
FN-sambandets fellestilbud går ut til alle våre
medlemsskoler. Våre ansatte besøker skolene, og bidrar
i gjennomføringen. Aktivitetene er tilpasset de ulike
skoletrinnene.

ROLLESPILL
Over 10 000 elever deltok på et av FN-sambandets
rollespill i 2017. Lærerne melder om engasjerte elever,
og sier det er et tilbud som involverer og motiverer alle
elevene i klassen.
Elever i forhandlingsmodus under FN-rollespill på Hamar.

Antallet elever som deltar på de ulike fellestiltakene
Tall i tusen

FN-SAMBANDETS ARBEID I SKOLEN

FN-FILM FRA SØR
Film fra Sør og FN-sambandet samarbeider om å
arrangere filmvisninger med innledning og arbeids
oppgaver for skoleklasser. Kombinasjonen av film
og arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig
nysgjerrighet og refleksjon rundt internasjonale
spørsmål. Filmvisningene følger skoleåret.

Delegat taler til Sikkerhetsrådet som denne dagen var på Hamar.

I 2017 hadde FN-sambandet tilbud om følgende filmer:
• Barneskole – Amazonia (vår og høst) og Enklave
(høst)
• Ungdomsskole – Sonita (vår) og Light fly, fly high
(høst)
• Videregående – Et øyeblikk frihet (vår) og Even the
rain (høst)

HANDELSSPILLET MED KLIMAMODUL Elevene
lærer hvordan ulike forutsetninger og urettferdige

FN-AVIS

strukturer fører til mer ulikhet mellom land. Samtidig

FN-sambandet inviterer skolene hvert år til en

lærer de om hvordan produksjon og handel med varer

konkurranse om å lage en digital elevavis. Flyktninger

henger sammen med klimaendringer.

var tema for FN-avis skoleåret 2016–2017. FN-avis
dekker flere kompetansemål, og opplegget er tverr

ROLLESPILL OM MENNESKERETTIGHETER OG
EKSTREMISME I rollespillet representerer elevene
medlemslandene i FNs menneskerettighetsråd, og
argumenterer for de beste tiltakene mot radikalisering
og voldelig ekstremisme ut fra sine roller.

Leo Ajkic med vinnerne av FN-avis 2017.

faglig. Elevene må jobbe med både språk, design, faglig
innhold, bilderedigering og prosjektledelse. Skoleåret
2016/17 ble det laget 64 aviser på 29 skoler rundt om i
landet, noe som er rekord for FN-avis.
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FN-sambandet gjennomførte 30 workshops for 500 ungdomsskoleelever om FNs bærekraftsmål i forkant av konsertforestillingen
SUSTAIN, som var en del av festspillene i Bergen.

FOREDRAG

FOREDRAG OM BIOLOGISK MANGFOLD (Rogaland).

Alle distriktskontorene tilbyr foredrag om FN,

I samarbeid med Jæren våtmarkssenter holdt vi

menneskerettigheter, fred og nedrustning, flyktninger,

foredrag om bærekraftsmål 14 og 15 for 15 klasser fra

klima og bærekraftig utvikling. Menneskerettigheter

ungdomstrinnet og videregående skoler.

var det klart mest etterspurte temaet fra elever og
lærere.

KLIMATURNÉ (Østlandet) Mellom 1. mars og 16.
juni holdt vi 81 foredrag og møtte 3000 elever på

ANDRE AKTIVITETER I SKOLEN

ungdomstrinnet og i videregående skole. Temaet var

I tillegg til fellestilbudet gjennomfører FN-sambandet

klimaendringer og Parisavtalen. Turneen ble avsluttet

en rekke andre aktiviteter i skolen. Vår tilstedeværelse

med en fagdag for lærere, hvor det var venteliste for å

i regionene gjør det mulig å tilpasse slike aktiviteter til

delta.

lokale forhold.

RESSURSER PÅ NETT
TEMADAG OM FLYKTNINGER (Namsos) I samarbeid
med Olav Duun vgs arrangerte vi temadag om
flyktninger for 475 elever. FN-sambandet holdt foredrag
om flyktningsituasjonen i verden og FNs arbeid med
flyktninger. Deretter fikk elevene høre personlige
historier av en syrisk flyktning, og en frivillig på Lesvos.
Dagen ble avsluttet med visning av filmen «De andre»
av Margareth Olin.

På vår hjemmeside fn.no tilbyr vi undervisnings
opplegg, temasider, land- og konfliktprofiler, statistikk,
kart og FN-informasjon som er tilpasset skoleverket.
I 2017 fornyet og oppdaterte vi alle de nettbaserte
undervisningsoppleggene våre. Undervisningsopp
leggene følger skolens kompetansemål, og handler blant
annet om FNs bærekraftsmål, menneskerettigheter,
befolkning og konflikter. Oppleggene gjennomføres av
læreren, uten besøk fra FN-sambandets ansatte. Flere av

WORKSHOPS OM BÆREKRAFTIG UTVIKLING
(Bergen) FN-sambandet gjennomførte tretti work
shops for til sammen 500 elever i forkant av konsert
forestillingen «SUSTAIN». Kulissene, kostymene og alle
instrumentene var utelukkende laget av plastavfall.
Konsertene var en del av festspillene i Bergen, og
det hele var i samarbeid med Cornerteateret og Den
kulturelle skolesekken

oppleggene er tilgjengelig på både bokmål og nynorsk.
Nettsidene inneholder også informasjon og
introduksjoner til fellestilbudene våre. For eksempel
forbereder elever seg til FN-rollespill ved å lese
landprofiler og bakgrunnsinformasjon på fn.no.

FN-SAMBANDETS ARBEID I SKOLEN

BÆREKRAFTIG UTVIKLING I SKOLEN ER ET
SATSNINGSOMRÅDE

FN-SAMBANDETS ARBEID MED BÆREKRAFTIG
UTVIKLING I LÆREPLANENE
Kunnskapsdepartementet har satt i gang arbeidet

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i
skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå
grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i
samfunnet, og hvordan de kan håndteres.
Overordnet del av læreplan, vedtatt september 2017

med nye læreplaner for grunn- og videregående skole.
Disse trer i kraft høsten 2020. Resultatet skal være
ny overordet del og nye læreplaner for hvert enkelt
fag. FN-sambandet engasjerer seg i dette arbeidet for
å sikre at det globale aspektet blir ivaretatt og at det
tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling vektlegges i

FN-sambandet opplever at det fins få læringsressurser

de nye fagplanene.

som dekker den utvidede definisjonen av bærekraftig
utvikling som FNs bærekraftsmål bygger på.
FNs bærekraftmål nummer 4.7 stiller krav til lærer
utdanningen om kompetanse for og om bærekraftig
utvikling. Global Education Monionitoring Report (GEM)
2017 viser at noen lære rutdanninger har startet dette

I 2017 har FN-sambandet blant annet:
• Deltatt på åpne høringer om den overordnede
delen til læreplanen i Tromsø, Trondheim, Bergen,
Kristiansand og Oslo
• Vært høringsinstans og gitt skriftlige innspill.

arbeidet, men at det foreløpig er for fragmentert i mange

Flere av FN-sambandet innspill er tatt med i den

land. Dette gjelder også for Norge.

overordnede delen til læreplanen som ble vedtatt i

GEM-report 2017 viser også at det er ikke er enighet
om hva utdanning for bærekraftig utvikling skal oppnå
eller hva elevene skal lære etter endt undervisning.
Rapporten peker på at mange lærere ikke har den
kompetansen som kreves for å undervise i temaer
relatert til FNs bærekraftsmål 4.7

september 2017.
• Gitt skriftlige innspill til UDIRs arbeidsgrupper om
fagene samfunnsfag, naturfag, kroppsøving, KRLE,
arbeidslivsfag og mat og helse.
• Arrangert skolekonferanse om bærekraftig utvikling
og fagfornyelsen.

FN-sambandet ser på det som vår rolle å jobbe for
at bærekraftig utvikling blir en sentral del av de nye

FN-sambandet vil fortsette arbeidet med å sikre

læreplanene, sikre at lærere er rustet til å undervise

det globale perspektivet i klasserommet i 2018, når

om temaet, og bidra med inspirerende ressurser som

læreplanene i de enkelte fagene skal utarbeides.

styrker elevenes kunnskap om bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmålene kan kun nås ved at stater, næringsliv og sivilt samfunn samarbeider.
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KURSING AV LÆRERE OG LÆRERSTUDENTER
HELDAGSOPPLEGG FOR LÆRERUTDANNINGS
INSTITUSJONER I 2017 utviklet FN-sambandet et
heldagsopplegg og et halvdagsopplegg om undervisning
om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål,
tilpasset lærerutdanningene. Formålet med under
visningsopplegget er å gjøre lærerstudentene bedre
rustet til å undervise om bærekraftig utvikling. I løpet
av 2017 ble det gjennomført fire pilotprosjekter på
NMBU, Universitetet i Stavanger og OsloMet.
Erfaringen fra pilotprosjektene viser at dette er
noe lærerutdanningene trenger og ønsker, særlig
med tanke på at bærekraftig utvikling er ett av tre
tverrfaglige temaer som skal inn i de nye læreplanene.
FN-sambandet ferdigstilte prosjektet ved utgangen
av 2017 og har en videre satsning på lærerstudenter
i 2018. Vi ønsker å inngå fast samarbeid med lærer
utdanningsinstitusjoner og befeste vår posisjon som
kunnskapsleverandør på bærekraftig utvikling.
LÆRERKURS: UNDERVISNING OM BÆREKRAFTIG
UTVIKLING Med midler fra UNESCO-kommisjonen
har FN-sambandet i løpet av 2017 utviklet et gratis
heldagskurs for lærere med tema hvordan undervise
om bærekraftig utvikling? Kurset har til hensikt å gi
lærere kompetanse til å undervise i temaer relatert til
FNs bærekraftsmål 4.7. Gjennom bruk av Bærekraft blir
også lærere kjent med hva undervisning for bærekraftig
utvikling kan oppnå. Kurset er fremtidsrettet med
tanke på fagfornyelsen hvor bærekraftig utvikling er ett
av tre overgripende temaer i de nye lærerplanene.

Målet med undervisningsopplegget Bærekraft er å gi
elevene en helhetlig innføring i bærekraftig utvikling
og FNs bærekraftsmål ved å vise samspillet mellom
sosiale forhold, økonomi og klima.
Bærekraft består av varierte aktiviteter som skal
gi elevene handlingskompetanse for bærekraftig
utvikling. Undervisningsoppleggene består av film,
rollespill, debattøvelser, nettavis, begrepsøvelser og
prosjektoppgaver. Bærekraft er en ressursbank for
lærere. De kan kjøre alle oppgavene på tvers av fag,
og dermed fylle en skoleuke, eller de kan plukke ut

Høsten 2017 ble det gjennomført et kurs i Trondheim

oppgaver som de ønsker å kjøre i en skoletime eller

for 25 deltakere og et i Oslo med 56 deltakere. Tilbake

deler av en skoletime.

meldingene forteller at dette er noe lærere har behov

Bærekraft kan gjennomføres på egen skole uten

for og noe de kan bruke i lærerhverdagen sin:

bistand fra FN-sambandet.

«En god dag med mye påfyll og inspirasjon – takk!»

VEIEN VIDERE I ARBEIDET MED BÆREKRAFTIG
UTVIKLING

I løpet av våren 2018 skal det også gjennomføres kurs i

Gjennom utarbeidelsen av Bærekraft har vi opparbeidet

Narvik, Kristiansand og Stavanger.

oss et nettverk av lærere som er opptatt av bærekraftig
utvikling i skolen. Nettverket gir oss mulighet til å

UNDERVISNINGSOPPLEGGET BÆREKRAFT

få innsikt i bruken av Bærekraft, og videreutvikle

Bærekraft er et tverrfaglig undervisningsopplegg

opplegget i takt med fagfornyelsen.

om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. I

På tampen av 2017 ble arbeidet med følgeforskning av

2017 utviklet FN-sambandet Bærekraft for elever på

Bærekraft så vidt satt i gang. Dette arbeidet fortsetter

videregående skole, med støtte fra Den naturlige

i 2018. Følgeforskningen vil muligens kunne svare på

skolesekken v/Miljødirektoratet. Tidligere har vi

hullene GEM-report peker på i lærerutdanningen og

utviklet opplegg for barneskolen og 10. trinn. Det

lærernes kompetanse. Denne forskningen kan også

betyr at FN-sambandet nå tilbyr et godt og variert

bidra til Norges rapportering på FNs bærekraftsmål 4.7.

undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling til alle

som det rapporteres på under høynivåmøte i 2019 og

skoleslag.

2030.

FN-SAMBANDETS ARBEID I SKOLEN

SAMARBEID MED UNGT ENTREPRENØRSKAP

samarbeid ut i livet. Finansiert med midler fra

I 2017 har FN-sambandet utviklet et samarbeid med

Kunnskapsdepartementet og UNESCO-kommisjonen

Ungt Entreprenørskap, hvor FN-sambandet kommer inn

har FN-sambandet vært koordinator for de norske

som kunnskapsleverandør. Kunnskapen FN-sambandet

medlemsskolene siden 2015. I Norge er det nå 35 skoler

bidrar med blir satt ut i praksis gjennom innovasjons

med i nettverket. Sju skoler meldte seg inn i nettverket

oppgaver hvor elevene må finne bærek raftige løsninger

i 2017. Særlig verdensarvstedet Rjukan – Notodden

Samarbeidet vil fortsette i 2018.

Industriarv viser stor interesse for nettverket etter
som seks av de nye medlemsskolene kommer fra

INTERNASJONALT SAMARBEID Global Education
Network ble opprettet i 2001 og består av 25
europeiske land, representert ved 45 departementer,
etater, institusjoner og andre organisasjoner som har
nasjonalt ansvar for policy, finansiering og utvikling
av Global Education. Nettverket støtter strategi- og
kvalitetsutvikling på feltet og er en arena for deling
av erfaringer. FN-sambandet deltok i 2017 på to
rundbordskonferanser som observatør og ønsker å delta
i nettverket på fast basis. Erfaringene og kompetansen
i nettverket er relevant for implementeringen av
bærekraftsmål 4 i Norge, hvor FN-sambandet er en
pådriver. For å løse flere av utfordringer knyttet
til delmål 4.7 vil det være verdifullt å hente og dele
erfaringer med andre europeiske land.

verdensarvkommunene Notodden, Tinn og Vinje.
Skolene samarbeider seg imellom og gjennomfører
prosjekter knyttet til tema som fredsarbeid, kulturarv
og menneskerettigheter. FN-sambandet legger til
rette for samarbeid og erfaringsutveksling mellom
medlemsskolene. I 2017 ble nettsiden til nettverket
fornyet og det er god aktivitet i nettverkets Facebookgruppe.

MARKEDSFØRING AV SKOLETILBUDET
I tillegg til direkte markedsføring til skolene gjennom
nyhetsbrev og utsendelser på e-post, deltok vi i 2017 på
flere skolekonferanser for å vise frem tilbudet vårt til
lærere og skoleledere. Dette har til sammen resultert
i en økning på 200 abonnenter på nyhetsbrevet vårt
som går til skoler. Vår tilstedeværelse på konferanser

FN-SAMBANDET KOORDINERER UNESCOS
SKOLENETTVERK I NORGE

sammen med andre tilbydere av undervisningsopplegg,

UNESCOs skolenettverk, Associated Schools Project

et viktig tiltak for å knytte nye kontakter, møte nye

Network (ASPnet), er et globalt nettverk med 10 000

potensielle samarbeidspartnere og vedlikeholde gode

utdanningsinstitusjoner i 180 land, som skal bidra

relasjoner med lærere og skoleledere.

øker kjennskapen til skoletilbudet vårt over tid og er

til å sette UNESCOs idealer om fred, trygghet og

Vinnerne av beste bærekraftsprosjekt blant elevbedriftene på Nydalen VGS, et samarbeid mellom FN-sambandet og Ungt Entreprenørskap.

9

10

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2017

Ny nettside løfter det digitale
tilbudet vårt
I 2017 slo FN-sambandet sammen våre to
største nettsider fn.no og Globalis. Resultatet av
redesignprosjektet ble en ny og forbedret fn.no, som er
tilpasset våre målgrupper i skoleverket.
Målet for prosjektet var både å skape et nettsted
der brukerne våre finner det de leter etter, og å gjøre
arbeidet med å kvalitetssikre og oppdatere innholdet
enklere og mer oversiktlig.

• Alt innhold er gjennomgått, oppdatert og kvalitets
sikret.
• Sidene er brukervennlige, oversiktlige, og lette å
navigere på.
• Designet er lyst og luftig med tydelige markeringer
av knapper og lenker.
• Språket er enkelt å forstå, inspirerende uten å
formane, og troverdig uten å være kjedelig.

Vi brukte Netlife Design til å hjelpe oss med å definere
struktur, navigasjon og design på den nye siden.

Omleggingen støtter opp om målene i kommuni

FN.no er forbedret på flere måter som et resultat av
prosjektet:
• Responsivt design sikrer at vi oppfyller kravene til
universell utforming, og er tilgjengelige på alle flater.

merkevare og posisjon i skolen, øke kjennskap til og

kasjonsstrategien om å styrke FN-sambandets
kunnskap om FN og FNs arbeid, og å effektivisere drift
og arbeid med sidene.

NY NETTSIDE LØFTER DET DIGITALE TILBUDET VÅRT

Sidevisninger

Besøk nettsider

Tall i mill

Tall i mill
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2016
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FN.NO

2017

2016

0

FN-FILUREN

– Jeg og klassen hadde besøk av kunnskaps
ministeren på tirsdag. Vi roste dere og
www.fn.no opp i skyene og fortalte om rollespillet
og alle gode tilbud vi får fra dere. En av elevene
sa at lese- og brukervennligheten på nettsidene er
bedre enn alle andre skolebøker de har.
Asheim lyttet, spurte oppfølgingsspørsmål og var
veldig interessert.
Lærer på Sommerlyst skole

2017

2016

FN.NO

2017

FN-FILUREN

FNs bærekraftsmål og menneskerettigheter er
de mest populære temasidene våre. Landprofiler,
konfliktprofiler og statistikk er de mest besøkte sidene,
og funksjonen med å sammenligne statistikken for to
forskjellige land forblir populær.

NORDISK SAMARBEID
Globalis har vært et samarbeid med de andre nordiske
FN-forbundene. Dette samarbeidet videreføres
etter sammenslåingen av nettsidene. Vi har innhold

BESØKSTALL PÅ FN.NO

på land, konflikter, statistikk og verdenskart i fem

En viss nedgang i besøkstall er vanskelig å unngå

språkversjoner. Samarbeidet har en egenverdi fordi vi

etter en så stor omveltning av to nettsider. Likevel

jobber for de samme målene.

har besøkstallene holdt seg høye også etter sammen

Resultatet er at vi mer enn dobler antallet vi når ut til

slåingen, og nedgangen blir mindre måned for måned.

med vår informasjon.

Besøk Globalis Norden

Sidevisninger Globalis Norden
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FN-FILUREN: VÅRT TILBUD TIL DE YNGSTE BARNA

SOSIALE MEDIER

FN-filuren er et pedagogisk opplegg for å formidle

FN-sambandet har de siste årene sett en stor økning i

kunnskap om FN til de yngste skoleelevene og de

antall følgere i alle våre SoMe-kanaler. Vi opplever økt

eldste barnehagebarna. Opplegget består av en digital

engasjement og dialog med våre målgrupper.

læringsressurs med spill og aktiviteter om FN, barns

I 2017 har vår facebookside «Globalis» fått nytt navn,

rettigheter og internasjonale temaer. Vi har fortsatt

som et resultat av redesignprosjektet. Den heter nå

stor etterspørsel etter pedagogiske opplegg om

«Verden i skolen», og har lærere som hovedmålgruppe.

internasjonale spørsmål for de yngste barna.

På Twitter jobber vi strategisk overfor journalister og

Vi opplever størst pågang på FN-filursidene i perioden

organisasjoner i vårt nettverk

rundt FN-dagen 24. oktober.

UNGDOMSPANELET
NYHETSBREV

FN-sambandets ungdomspanel er et bloggkollektiv

Nyhetsbrev er en effektiv kanal for å nå ut med

som består av ti ungdommer mellom 15 og 19 år

FN-informasjon til våre målgrupper. I 2017 har vi byttet

fra hele landet. De blogger om internasjonale

verktøy for utsending av nyhetsbrev fra MailMojo til

saker som engasjerer dem, alt fra klima og miljø til

Mailchimp for å effektivisere utsendelsene.

menneskerettigheter og utvikling. Hovedformålet
til panelet er å gi ungdom en plattform hvor de kan

FN-sambandet produserte tre typer nyhetsbrev i 2017:

uttrykke meningene sine om disse viktige teamene.

FN-nyhetsbrev: Generell info om hva som skjer i FN,

Det å inspirere andre ungdommer til å engasjere seg er

og FNs tematiske områder

også en viktig del av panelts arbeid.

Arbeidsliv/ILO: Spisset mot målgrupper innenfor fag

Ungdomspanelet deltar på arrangementer og

bevegelse/arbeidslivsspørsmål

tilstelninger i regi av FN-sambandet. I 2017 var deltakere

Skole: Tilpasset ulike skoleslag, inneholder under

fra panelet blant annet tilstede på Norway Cup, hvor

visningsopplegg og fagstoff som kan knyttes til

de snakket med barn og unge om viktigheten av å nå

kompetansemål

bærekraftsmålene.

Vi har hatt en vekst i antall abonnenter på alle

Bloggen ble besøkt av nesten 11.000 unike brukere.

nyhetsbrev i 2017, sett i forhold til 2016.

Ungdomspanelet har hatt en rekke innlegg på trykk i

I 2017 publiserte Ungdomspanelet over 50 innlegg.

lokalaviser og nasjonale medier som Aftenposten Si;D og
NRK Ytring.
Nyhetsbrev – antall abonnenter
FN-linken
ILO

FN-sambandets nyhetsbrev
Tall i tusen 0
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Mediearbeid
I 2017 har FN-sambandet intensivert vårt presserettede

SOSIALE MEDIER

arbeid. En hel stilling i kommunikasjonsavdelingen er

FN-sambandet har de siste årene sett en stor økning i

nå satt av til å jobbe systematisk med pressekontakt,

antall følgere i alle våre SoMe-kanaler. Vi opplever økt

noe vi har sett resultater av allerede.

engasjement og dialog med våre målgrupper.
I 2017 har vår facebookside «Globalis» fått nytt navn,

FN-sambandet har i 2017 etablert en ny ukentlig
pressetjeneste: «Denne uken i FN». Hver mandag sender

som et resultat av redesignprosjektet. Den heter nå

vi nyhetsbrev med informasjon om viktige møter og

«Verden i skolen», og har lærere som hovedmålgruppe.

hendelser i FN-systemet til rundt 490 journalister

På Twitter jobber vi strategisk overfor journalister og

og mediekontakter (desember 2017). Ordningen har

organisasjoner i vårt nettverk

mottatt gode tilbakemeldinger fra målgruppen.

Presse og media
 2016
 2017

Antall henvendelser fra media

Antall presseoppslag om FN-sambandet
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SOME – antall følgere
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Debattmøter og arrangementer
FN-sambandet arrangerer debattmøter, foredrag og

INTERNASJONAL UKE (Bergen). FN-sambandet hadde

seminarer over hele landet, i samarbeid med lokale

ansvar for 15 arrangementer som samlet mer enn 8000

partnere eller på eget initiativ. På denne måten legger

deltakere.

FN-sambandet til rette for at debatt om internasjonale
spørsmål, norsk utenrikspolitikk og FNs arbeid også har

GLOBAL MORGEN (Stavanger) FN-sambandet

arenaer utenfor Oslo.

er medarrangør av møteteserien sammen med

FN-sambandet har arrangert over 30 debattmøter og

Kulturhuset Sølvberget og fribyforfatternettverket

170 seminarer, konferanser og offentlige arrangement i

ICORN. Blant temaene i 2017 var konfliktene i Jemen

2017. Totalt har arrangementene vært besøkt av over

og Irak, flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia og

26 000 personer. Her er noen eksempler:

fremveksten av Kina som global stormakt.

INTERNASJONALT SEMINAR (Tromsø/Bodø). 20
organisasjoner har stått for 27 møter om blant annet
FNs bærekraftsmål, klimasøksmålet, konfliktene i
Jemen og Myanmar, norsk asyl- og flyktningpolitikk og
amerikansk utenrikspolitikk.

MARKERING AV JENTEDAGEN (Oslo). I samarbeid
med MerFilm viste vi filmen «Hva vil folk si», fulgt av
en samtale om kvinners rettigheter foran en fullsatt
storsal på Saga kino med 500 jenter og kvinner.

Debatt på Litteraturhuset i Oslo.

DEBATTMØTER OG ARRANGEMENTER

RAPPORTLANSERING (Oslo). Sammen med FNs

28 klasser med ca. 1000 elever deltok på Kahoot-

befolkningsfond, UD og Sex og Politikk lanserte vi

konkurransen. Det ble kåret en vinner fra hvert

State of the World Population Report, med bidrag fra

skoleslag som fikk 5000,- til et bærekraftig formål for

Høyskolen i Oslo og Akershus og Helsesista.

klassen.

KAMPANJE OM VOLD MOT KVINNER (Trondheim)
I samarbeid med andre lokale aktører gjennomførte
FN-sambandet en kampanje for å markere FNs
internasjonale dag om vold mot kvinner. Kampanjen
besto av 26 ulike arrangementer, hvor FN-sambandet
var medarrangør på ett debattmøte og ett dialogmøte.
Totalt deltok rundt 1000 mennesker på våre
arrangementer.

HENVENDELSER FRA MÅLGRUPPENE
En viktig del av FN-sambandets mandat er å være
kunnskapsleverandør om FN og internasjonale
spørsmål. Den rollen fører til at vi mottar mange
henvendelser fra Norges befolkning med spørsmål om
temaene vi jobber med. Enten det handler om å få hjelp
til en skoleoppgave om klimaendringer, spørsmål om
hvorfor Sikkerhetsrådet ikke klarer å skape fred i Syria,
eller praktisk hjelp til å finne fram i FN-systemet, gjør

SAMTALE PÅ MENNESKERETTIGHETSDAGEN
(Kristiansand) Med nazimarsjen i Kristiansand som
bakteppe arrangerte vi en samtale mellom politi,
politikere og innbyggere med tema «Hvem skal beskytte
byen vår». Det overordnede temaet var ytringsansvar
og ytringsplikt, samt demokratiets avhengighet av
engasjement fra borgerne.

vi vårt beste for å svare grundig på alle henvendelser.

UTVIKLINGSDEBATTEN UNDER ARENDALSUKA
(Arendal) FN-sambandet var medarrangør på flere
arrangementer. I tillegg til utviklingsdebatten
arrangerte vi demokratidialoger i samarbeid med
Stiftelsen Arkivet og Oslosenteret.

FN-DAGEN
FN-sambandet er arrangør for små og store markeringer
av FN-dagen over hele landet, i samarbeid med lokale
organisasjoner, skoler og lokale myndigheter.
Skolene fikk tilbud om et undervisningsopplegg
for markering av FN-dagen. Opplegget inneholdt
ferdigskrevne appeller, undervisningsopplegg om
bærekraftig utvikling og quiz med verktøyet Kahoot til
hvert av skoleslagene.
24. oktober 2017 hadde fn.no mer enn 64 000 side
visninger, først og fremst fra skoleelever. Det viser at
undervisningsopplegget vårt ble mye brukt rundt om i
landet.

FN-filuren snakker om FN til barn på FN-dagen.
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FN-sambandet som pådriver
FN-sambandet vil bidra til at Norge fortsatt prioriterer

er godt forankret i FNs bærekraftsmål, og til å styrke

det normative arbeidet til FN og FNs arbeid i felt. Det

språket om FN og multilateralt samarbeid.

gjør vi gjennom å synliggjøre FNs arbeid i debatter og

FN-sambandet har bidratt på høringer både muntlig

media, og ved å engasjere ulike deler av det politiske

og skriftlig, og jobbet enkeltvis opp mot partier for å

miljøet i regjering, regjeringsapparat og folkevalgte.

bidra til at norsk utenrikspolitikk fortsatt har FN som

2017 var valgår og FN-sambandet jobbet for at

en tydelig prioritet. Dette gjelder og på det økonomiske

partiene inkluderte internasjonale saker i parti

plan, særlig i forbindelse med behandling av stats

programmene. Alle partiene, unntatt Fremskrittspartiet,

budsjettet. En rapport fra Overseas Development

tok inn deler av FN-sambandets anbefalinger omkring

Institute (ODI) viser FN-sambandets bidrag for å trygge

FNs bærek raftsmål, blant annet kravet om nasjonal

norske midler til FN og FNs organisasjoner:

handlingsplan.
To viktige Stortingsmeldinger kom fra utenriks
departementet; en om norsk utviklingspolitikk og
FNs bærekraftsmål, den andre om veivalg i norsk
utenriks- og utviklingspolitikk. FN-sambandet deltok
i høringsrundene. Vi bidro til at stortingsmeldingene

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
Informasjonstjenesten om Den internasjonale arbeids

I 2017 har vi har sendt åtte nyhetsbrev til nesten 750

organisasjon (ILO) er en del av FN-sambandets virke og

abonnenter. Vi har også oppdatert relevante temasider

mandat. Vår virksomhet finansieres over rammetilskudd

om ILO og arbeidsliv som en del redesign av fn.no, og

fra Utenriksdepartementet og gjennom et tilskudd fra

svart på ulike henvendelser på e-post knyttet til ILO og

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Målet er blant

arbeidsliv.

annet å øke kunnskapen og interessen i skolen og i
offentligheten om ILO og arbeidslivsspørsmål.

FN-sambandet har observatørstatus i Den norske
ILO-komiteen, og deltok på møtene komiteen

I 2017 gjennomførte vi over 50 rollespill om ILO og

avholdt i 2017. FN-sambandet var også tilstede på den

arbeidsliv på skoler over hele landet. Over 1500 elever

internasjonale arbeidskonferansen i Genève i juni. På

deltok. Spillet heter Tekstilfabrikken og lar elevene

fn.no ble det publisert nyhetsartikler fra konferansen,

spille arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene i

som igjen ble brukt som kilde i andre medier, blant

tekstilindustrien i Kambodsja, og ILO-rådgivere.

annet Teknisk Ukeblad

ORGANISASJON

Organisasjon
FN-sambandets rammeavtale ble i 2017 flyttet fra

SYKEFRAVÆR FN-sambandet har lavt sykefravær

Norad til UD. En treårig avtale bidrar til stabilitet

også i 2017 selv om det er noe høyere enn i 2016.

og mulighet for langsiktig, strategisk planlegging og

Gjennomsnittsprosenten i 2017 var på 2,31 prosent. Dette

investeringer.

ligger langt under landsgjennomsnitt, men vi jobber

I 2017 ble de siste delen av organisasjons

fortsatt med forbyggende tiltak.

utviklingsarbeidet ferdigstilt, og ny organisasjons

Rutiner for oppfølging av sykefravær har blitt brukt

modell iverksatt og implementert fra 1.januar 2018.

i de tilfeller der det har vært langtidssykemelding.

Ny organisasjonsmodell skal bidra til å utvikle

Ingen ansatte har blitt utsatt for skader eller ulykker i

organisasjonen til å bli en mer enhetlig organisasjon

arbeidstiden.

og utnytte samhandling på tvers. Videre vil ny modell
være med å sikre og utvikle våre menneskelige og

LIKESTILLING FN-sambandet har ikke hatt behov for

økonomiske ressurser på en best mulig måte, i møte

å sette i gang spesielle tiltak når det gjelder likestilling

med nye utfordringer og muligheter.

mellom kjønnene. Organisasjonen øverste leder er kvinne,
og kvinner er også godt representert i øvrige stillinger.

PERSONAL
FN-sambandet har i 2017 hatt 28 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) 
• FN-sambandet Nord (Tromsø) 

14 ansatte
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) 

2 ansatte

17

18

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2017

FN-SAMBANDETS STYRE
Frem til 29.mai 2017

Styreleder:

Trine Lise Sundnes (Handel og kontor)

Nestleder:

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)
		

Fra 29.mai 2017

Styreleder:

Trine Lise Sundnes (Handel og kontor)

Nestleder:

Rode Margrete Hegstad (LNU)

Styremedlemmer:
		

Arne Osland (lærer)
Henrik Munthe (NHO)

		

Kristin Sæther (LO)

		

Susanne Olsen (lærer)

		

Morten Eriksen (Atlas-alliansen)

		

Ingeborg Breines (IKFF)

		

Gunvor Karlsen Andresen (ansattrepresentant i styret)

ORGANISASJON

MEDLEMSORGANISASJONER

• Norges Handikapforbund

• 4H Norge

• Norges kristelige studentforbund

• Antislaveriselskapet

• Norges kvinne- og familieforbund

• Bahai-samfunnet i Norge

• Norges Naturvernforbund

• Care Norge

• Norges Røde Kors

• Caritas Norge

• Norges Veteranforbund for Internasjonale

• Changemaker

operasjoner

• CISV Norge

• Norsk arbeidsmandsforbund

• Den norske advokatforening

• Norsk Esperanto-Forbund

• Det kurdiske kulturforbundet i Norge

• Norsk Folkehjelp

• Det norske totalavholdsselskap

• Norsk kvinnesaksforening

• Fagforbundet

• Norsk Nærings og nytelsesmiddelarbeiderforbund

• Forut

• Norsk studentorganisasjon

• FRI – Oslo og Akershus

• Norsk sykepleierforbund

• Handel og Kontor

• Norsk Tjenestemannslag

• Human-Etisk Forbund

• Norsk Transportarbeiderforbund

• Impact Norway

• Operasjon Dagsverk

• Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

• Politiets Fellesforbund

• Juvente

• Redd Barna

• Kirkens Nødhjelp

• Soroptimist International, Union of Norway

• Landsorganisasjonen i Norge

• Spekter

• Landsrådet for Norges barne- og

• Stiftelsen Atlas-alliansen

ungdomsorganisasjoner

• Studieforbundet AOF

• LHL-Personalforeningen

• Tekna-Teknisk-naturvitenskapelig forening

• Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

• Unio

• Noregs Ungdomslag

• Utdanningsforbundet

• Norges Fredslag

• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

• Norges Fredsråd

• Øst-Kurdistans Demokratiske Ungdomsunion, Norge
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Regnskap

Note

2017

2016

INNTEKTER 			
Inntekter

3)

638 723

174 669

Tilskudd fra utenriksdepartementet

4)

29 300 000

29 300 000

Øremerkede tilskudd

5)

2 130 997

1 858 000

Gebyrer foredrag / kurs		

468 592

502 002

Kontingenter/abonnementer		

422 225

399 010

Sum inntekter		

32 960 537

32 233 681

			
KOSTNADER			
Prosjektavsetninger

9)

0

555 202

Kjøp / produksjon av materiell		-184 659	-325 137
Lønnskostnader		-19 004 370	-18 692 890
Driftskostnader		-13 530 129	-13 873 134
Sum kostnader		-32 719 158	-32 335 959
			
Driftsresultat		

241 379	-102 278

			
Renteinntekter		
Ordinært resultat		

11 637

65 079

253 016	-37 199

			
Årsresultat			

253 016	-37 199

			
Noter til regnskapet 2017 og 2016 
LØNNSKOSTNADER FORDELER SEG SLIK			
Lønn

1)	-18 237 131	-17 857 499

Honorarer

2)	-767 239	-835 391

			
DRIFTSKOSTNADER FORDELER SEG SLIK 			
Kontorlokaler		-4 039 483	-4 145 734
Kontormaskiner/inventar

6)	-852 916	-879 299

Utbetaling selvstendig næringsdrivende

7)	-1 104 860	-1 494 110

Kontorrekvisita/trykksaker		-177 123	-212 210
Annonser		-35 396	-113 743
Bøker/tidsskrifter/abonnementer		-254 988	-270 284
Telefon/internett/data

8)	-3 950 876	-3 563 340

Porto/frakt		-75 862	-110 867
Forsikringer		-33 095	-58 476
Diverse		-200 953	-172 854
			
Reiseutgifter		-1 310 962	-1 193 491
Kurs/møteutgifter		-1 394 356	-1 548 874
Fellesporsjekter/samarbeidsprosjekter

9)	-99 257	-109 855

		-13 530 127	-13 873 137
DISPOSISJON AV ÅRSRESULTAT			
Overføres til egenkapital FN-sambandet		
Prosjektmidler Bærekraft		
Sum		

3 016	-37 199
250 000

0

253 016	-37 199

			

ORGANISASJON

Noter til regnskapet 2017



			
			
Prinsippnote:			
FN-sambandet følger regnskapsloven for små foretak og legger til grunn regnskapsprinsippet. 		
1) Lønnsutg.fordeler seg som følger på de enkelte poster;			
Lønn	-13 399 798
Feriepenger	-1 669 779
Innskudd til Statens Pensjonskasse	-1 655 785
Arbeidsgiveravgift	-2 238 550
Diverse personalkostnader	-307 219
Refusjon fra NAV

1 034 000

Sum	-18 237 131
•

Antall ansatte har i perioden vært: 29

•

Lønn Generalsekretær inkl.feriepenger: 698 345

•

Generalsekretær har i tillegg fri telefon og bredbånd

•

FN-sambandet er medlem i Statens Pensjonskasse

2) Man har også i 2017 benyttet en del honorar for å leie inn arbeidskraft ved sykdom.
3) Her har vi bokført husleie fra Atlas-Alliansen og Nobels Fredssenter. En forsinket utbetaling fra
Miljødirektoratet tilhørende 2016 på kr 150 000 er også ført her.
4) I ordinært tilskudd er det i 2016 og 2017 inkludert tilskudd til internasjonalt seminar i Tromsø. Dette har vi
tidligere fått som øremerket tilskudd.
5) I øremerkede tilskudd ligger det tilskudd til Internasjonal Uke og lokale rollespill. Disse tilskuddene kommer
fra Bergen kommune, Kristiansand Kommune, Hordaland fylkeskommune og Aust Agder fylkeskommune. Til
sammen 422 000. Miljødirektoratet og UNESCO-kommisjonen har gitt tilskudd til prosjektet Bærekraft på
til sammen 600 000. Fra Kunnskapsdepartementet har vi fått tilskudd til ASP-nett på 400 000. Arbeids- og
sosialdepartementet gir et årlig tilskudd på 550 000 til ILO informasjon. Mindre tilskudd fra ulike lokale
samarbidspartnere blir også bokført her.
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) Her er utbetaling til prosjektleder for prosjektet Bærekraft og konsulenttjenester i forbindelse med
organisasjonsutvikling bokført. Posten blir også belastet ved innleie av personer eller mindre foretak i
forbindelse med ulike arrangementer. Tidligere har noter om disse utgiftene blitt satt under honorarer.
Dette går man nå bort fra da sum driftskostnader inneholder denne posten, mens honorarer er inkludert i
lønnskostnader.
8) I 2016 startet vi 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. Prosjektet er videreført i 2017.
9) 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.
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Balanse

Note

2017

2016

Kundefordringer		

48 807

129 982

Andre fordringer		

0

0

Forskuddsbetalte kostnader		

444 637

1 035 724

OMLØPSMIDLER

Mellomregningskonto		-500	-500
Sum fordringer		

492 944

1 165 206

			
Kasse		
Bank

2)

3 602

4 992

7 198 451

6 658 457

Bank skattekonto		

649 061

645 974

Sum bankinnskudd og kontanter		

7 851 114

7 309 423

Sum omløpsmidler		

8 344 058

8 474 629

			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		-3 749 133	-3 746 117
Sum egenkapital

1)	-3 749 133	-3 746 117

			
Leverandørgjeld		-1 365 784	-1 921 998
			
Obs konto		-72 149	-41 440
Skyldig skattetrekk		-625 245	-622 774
Skyldig pensj/trekk/kont		

0

0

Skyldig off. Avgifter		-584 355	-597 079
Prosjektavsetninger

3)	-280 000

0

Påløpne feriepenger		-1 667 392	-1 545 221
Sum kortsiktig gjeld		-4 594 925	-4 728 512
Sum egenkap og gjeld		

-8 344 058

-8 474 629

ORGANISASJON

Kommentarer til balansen



1) Endringer i egenkapital/resultat pr. kontor
Inngående egenkapital pr. 01.01.2017	-3 746 117
Hovedkontoret

98 102

FN-samandet Øst	-2 108
FN-sambandet Vest	-37 311
FN-sambandet Trøndelag

70 648

FN-sambandet Sør

43 242

FN-sambandet Nord

29 450

FN-sambandet Rogaland

50 993

Prosjektavsetning bærekraft	-250 000
Overføres til egenkapita	-3 016
Ny egenkapital pr. 31.12.2017	-3 749 133
2) FN-sambandet Sør har en depositumskonto hvor det er satt inn kr 18 252.
3) Miljødirektoratet og UNESCO-kommisjonen har gitt tilskudd til vårt prosjekt Bærekraft. Prosjektet følger
ikke ikke kalenderåret og det er derfor gjort avsetninger som skal dekke kostnader for aktiviteter som skal
gjennomføres våren 2018.
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FN-SAMBANDET I NORGE
Org. nr.: 971274859

Riksrevisjonens beretning
Til FN-Sambandet i Norge

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Riksrevisjonen har revidert FN-Sambandet i Norges årsregnskap for 2017. Årsregnskapet består av
resultatoppstilling og balanseoppstilling inklusive regnskapsprinsipper og noter per 31. desember 2017.
Etter Riksrevisjonens mening gir FN-Sambandet i Norges årsregnskap en dekkende fremstilling av den
finansielle stillingen per 31. desember 2017, i samsvar med bokføringsloven og punkt 3.2 i avtalen med
Utenriksdepartementet. Resultater for det avsluttede regnskapsåret er i samsvar med Lov om årsregnskap
(regnskapsloven) og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet
og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet». Vi er
uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og de etiske kravene i ISSAI
30 fra International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAIs etikkregler), og vi har overholdt de
øvrige etiske forpliktelsene våre i samsvar med disse kravene og INTOSAIs etikkregler. Etter vår oppfatning
er revisjonsbevisene vi har innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige som grunnlag for vår konklusjon.

Sentrale forhold ved revisjonen

At regnskapet var satt opp etter minimumskravene til rapportering, definert i punkt 3.2 i avtalen med
Utenriksdepartementet som ny hoved- tilskuddsgiver fra 2017, mener vi var av størst betydning ved
revisjonen av årsregnskapet for 2017. Disse forholdene har vi håndtert gjennom revisjonen og da vi dannet
oss vår mening om årsregnskapet som helhet. Vi konkluderer ikke særskilt når det gjelder disse forholdene.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

FN-Sambandet i Norges ledelse er ansvarlig for å utarbeide et årsregnskap som gir et rettvisende bilde i
samsvar med norsk regnskapslovgivning. Ledelsen er også ansvarlig for å etablere den interne kontrollen
som ledelsen finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ledelsen har det overordnede ansvaret for at virksomheten rapporterer relevant og pålitelig resultat- og
regnskapsinformasjon og har forsvarlig internkontroll.

Riksrevisjonens oppgaver og plikter

Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
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som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er
ingen garanti for at en revisjon som er utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om
Riksrevisjonens virksomhet og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999), alltid vil
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir ansett som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet
kan forventes å påvirke de beslutningene brukere treffer på grunnlag av årsregnskapet.
Vi utøver profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, i samsvar med lov om
Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og ISSAI 1000–2999.
Vi identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten den skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Videre utformer og gjennomfører vi revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen
for at vesentlig feilinformasjon ikke blir avdekket, er høyere for feilinformasjon som skyldes misligheter, enn
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil. Grunnen til det er at misligheter kan innebære samarbeid,
forfalskning, bevisste utelatelser, feilpresentasjoner eller overstyring av intern kontroll.
Vi gjør også følgende:






opparbeider oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om hvor effektiv virksomhetens interne kontroll er
evaluerer om regnskapsprinsippene som er brukt, er hensiktsmessige, og om regnskapsestimater og
tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen, er rimelige
evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene
evaluerer om årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en
måte som gir et rettvisende bilde i samsvar med regelverk for økonomistyring i staten og de statlige
regnskapsstandardene

Vi kommuniserer med ledelsen og informerer dem blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og
når revisjonsarbeidet skal utføres. Vi vil også ta opp forhold av betydning som er avdekket i løpet av
revisjonen, for eksempel svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Når det gjelder forholdene som vi tar opp med ledelsen og informerer dem om, tar vi standpunkt til hvilke
som er av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet, og avgjør om disse skal regnes som sentrale
forhold ved revisjonen. De beskrives i så fall i et eget avsnitt i revisjonsberetningen, med mindre lov eller
forskrift hindrer offentliggjøring. Forholdene omtales ikke i beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at det er
rimelig å forvente at de negative konsekvensene av en slik offentliggjøring vil være større enn offentlighetens
interesse av at saken blir omtalt. Dette vil bare være aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller.
Dersom vi gjennom revisjonen av årsregnskapet får indikasjoner på vesentlige brudd på administrative
regelverk for økonomistyring, gjennomfører vi utvalgte revisjonshandlinger for å kunne uttale oss om hvorvidt
det er vesentlige brudd på slike regelverk.
Oslo; 09.05.2018
Etter fullmakt

Tora Struve Jarlsby
ekspedisjonssjef

Ola Hollum
avdelingsdirektør
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SIGNATURER I FN-SAMBANDETS STYRE

Styret i FN-sambandet desember 2017. Foto: FN-sambandet Eivind Oskarson.

		

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.
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www.fn.no

