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Styreleders beretning

På reiser gjennom landet, i møte med lærere, politikere, statsråder og samfunnstopper,
får vi ofte høre fortellinger om hvordan de som unge lot seg engasjere av et FN-rollespill
på skolen sin. Deres første møte med FN-sambandet inspirerte mange til å søke
kunnskap for å forstå verden bedre, og jobbe for multilateralt samarbeid i voksen alder.
I 2018, over 70 år etter FN-sambandet ble stiftet, er god og faktabasert informasjon til
norske elever fortsatt varemerket vårt. Fremdeles er besøkene våre i norske klasserom
svært viktige for å spre troverdig informasjon om FN og internasjonale spørsmål i
befolkningen. I 2018 fikk over 100 000, hovedsakelig barn og unge, besøk av FNsambandets ansatte og utsendte.
Mye har endret seg de siste årene, nå drar også over 2,5 millioner elever og andre nytte
av arbeidet vårt digitalt. I fjor hadde nettsidene våre over 7 millioner sidevisninger, tar vi
med GlobalisNorden hadde sidene våre over 15 millioner visninger.
I en verden der kampen mot falske nyheter og desinformasjon må kjempes daglig, er FNsambandets rolle uvurderlig. Vi tilbyr en trygg havn med objektiv informasjon tilpasset
en yngre målgruppe. Våren 2018 fikk fn.no plass på Utdanningsdirektoratets liste over
godkjente nettsteder til bruk under eksamen for videregående. Sidene våre ble brukt i
nasjonale leseprøver og forlag har ønsket å ta med infografikkene våre i læreverk.
En viktig del av informasjonsarbeidet vårt handler om de 17 ambisiøse bærekraftsmålene
som verdens land har forpliktet seg til å nå innen 2030. Da må også norske kommuner
spille på lag. FN-sambandet er i gang med et større kommuneprosjekt med mål om å
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dele kunnskap om bærekraftige og fremtidsrettede løsninger i kommune-Norge.
Allerede nå er flere norske kommuner og fylkeskommuner i gang med å forme nye
kommuneplaner baser på bærekraftsmålene.
FN-sambandet har vært en viktig aktør i fagfornyelsen i skoleverket i året som har gått.
Våre innspill har handlet om viktigheten av et globalt perspektiv i undervisningen og
bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i de nye læreplanene fra 2020. Målet vårt er
også fremtidens lærere, politikere og samfunnstopper lar seg inspirere til å jobbe med
globale, bærekraftige løsninger.
Høsten 2018 ble FN-sambandets generalsekretær valgt som ny styreleder for the World
Federation of United Nations Associations (WFUNA), den verdensomspennende
organisasjonen for FN-samband, under generalforsamlingen. Dette er en viktig jobb for å
styrke verdens FN-samband i en tid der FN og multilateralt samarbeid er under press.
Vi ønsker å rette en stor takk til alle medlemmene i FN-sambandet, samarbeidspartnere
og ansatte for det solide arbeidet med å bidra til kunnskap, engasjement og debatt om
globale spørsmål og fremtidsrettede løsninger.

Trine Lise Sundnes
Styreleder FN-sambandet
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Engasjerende møter
I 2018 overoppfylte vi målet vårt om å nå 100 000 mennesker ansikt til ansikt. Til
sammen ble det 120 340 møter, hovedsakelig med barn og unge gjennom arbeidet vårt i
skolen.

Rollespill på Hamar i regi av FN-sambandet. Foto: Eivind Oskarson

Vi har satt særlig fokus på menneskerettigheter gjennom foredrag, offentlige
arrangementer, FN-film og rollespill. Dette temaet ble valgt fordi
Menneskerettighetskonvensjonen fylte 70 år i desember 2018. Andre temaer med høy
prioritet var anstendig arbeidsliv, klima og bærekraftsmålene.

Personer
40 315
31 693
24 621
11 653
2 208 3 079 598
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6 066
107

Bærekraftsmål 4.7 og FNsambandets påvirkningsarbeid
Bærekraftsmål 4.7 handler om å sikre at alle elever og studenter får kompetanse til
fremme bærekraftig utvikling og bli globale medborgere innen 2030. Dette delmålet har
FN-sambandet lagt mye jobb i å utvikle i Norge. Blant annet har vi levert innspill til
fagfornyelsen, som nettopp handler om å oppnå dette delmålet.
Vi har hatt særlig fokus på å øke kompetansen på bærekraftig utvikling og
konsekvensene av bærekraftsmål 4.7 for fremtidige lærere gjennom lærerutdanningen. I
juli 2019 skal Norge formelt rapportere på bærekraftsmål nummer 4 i FN, og FNsambandet er stolte av å ha satt et tydelig fotavtrykk i arbeidet med dette delmålet
nasjonalt.

Rollespill i Oslo rådhus i regi av FN-sambandet. Foto: Eivind Oskarson

Vi har levert høringsuttalelser på kjerneelementer, som ble fastsatt i juni 2018, og
kompetansemål, som var ute på spørring høsten 2018, i: samfunnsfagene, naturfag,
geografi, KRLE, arbeidslivsfag, kunst og håndverk, matematikk, engelsk, mat og helse og
kroppsøving. Til nå har alle fagene hatt bærekraftig utvikling og demokrati og
medborgerskap i sine fagplaner. Vårt mål i arbeidet med fagfornyelsen har vært at
globalt medborgerskap, bærekraftig utvikling, handlingskompetanse, demokrati og
medborgerskap og menneskerettigheter blir nøkkelkompetanse for alle elever i
fremtiden.
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Aktiviteter i skolen
Menneskerettigheter
I 2018 var det 70 år siden FNs menneskerettighetserklæring trådde i kraft.
Menneskerettigheter har derfor vært et sentralt tema for oss på seminarer,
arrangementer og flere av de faste tilbudene våre i skolen gjennom hele året.
•

•
•
•

FN-filmene på alle trinn handlet om menneskerettigheter. Dette ble også temaet
for årets FN-avis. Det ble utviklet og gjennomført foredrag om
menneskerettigheter som digitalt skolebesøk.
Vi har gjennomført menneskerettighets-turneer på en rekke skoler.
Menneskerettigheter var temaet på fagdager arrangert for lærere og elever
gjennom året.
Menneskerettigheter ble valgt som gjennomgangstema for FN-dagen i oktober. Vi
hadde tilbud til alle trinn, med ekstra fokus på ungdomsskolene. Småtrinnet fikk
tilbud om å være med på en konkurranse med FN-filuren. Vi oppdaterte
undervisningsopplegg, laget quiz og appeller med tema menneskerettigheter på
nett.

FN-dagen for barnehagene
I samarbeid med Domkirken og Kirkens Nødhjelp, arrangerte FN-sambandet to
samlinger for til sammen rundt 1000 barnehagebarn i Oslo. Også dette i forbindelse med
FN-dagen i oktober. Barna hadde fulgt et undervisningsopplegg i forkant om viktigheten
av rent vann. Barna fikk møte FN-filuren og lære mer om barns rettigheter. Til sist fikk
alle barna hvert sitt FN-flagg som de fikk ta med hjem til barnehagene sine.

Barnehagebarn sammen med FN-filuren og domkirkeprest Elisabeth Thorsen. Foto: Eivind Oskarson
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Svalbard
FN-sambandets kontor i Tromsø har hatt høy aktivitet gjennom hele året og besøkt FNskoler i alle de tre nordligste fylkene. I 2018 besøkte vi også Svalbard i et samarbeid med
Troms fylkeskommune. I løpet av tre hektiske skoledager deltok alle skoleelever fra første
klasse og til og med siste året på videregående skole i Longyearbyen i undervisning med
FN-sambandet.

Den kulturelle skolesekken
I Kristiansand jobbet vi med opplegget «Bilder er mer enn bare pynt» gjennom Den
Kulturelle Skolesekken. Rammen er en klassesamtale hvor vi gjennom ulike bilder og
fortellinger, reflekterer rundt hvordan barn opplever krig og konflikt.

Infografikk i grenseland
I nord samarbeidet vi med illustratør og grafisk designer Liv Ragnhild Kjellman. Med
produksjonen Infografikk i grenseland bidro vi faglig til at nærmere 250 elever i
videregående opplæring i Troms og Finnmark laget plakatutstillinger om mennesker på
flukt og FNs Flyktningkonvensjon gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS).

Plakatutstilling om mennesker på flukt. Foto: FN-sambandet

Young Climathon
I Trondheim ble Hoeggen skole landets første skole til å prøve ut konseptet Young
Climathon. Elever ble utfordret i grupper til å skape innovative løsninger for å redusere
avfall, forbruk og klimagasser. Gruppen som vant laget en ordning hvor man kan tjene
bonuspoeng for å gå, sykle og ta buss. Ved å velge miljøvennlige løsninger blir man
premiert med bonuspoeng, som kan brukes til å få gratis tilgang på miljøvennlige
løsninger som buss og bysykkel.
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Bærekraftsstier
Kontoret i Bergen gjennomførte en rekke bærekraftstier knyttet til hav og vassdrag i
2018. På disse får elevene praktiske oppgaver og rydder strandlinjen for plastavfall.

GENE (Global Education Network Europe)
FN-sambandet har tatt over plassen til RORG i nettverket GENE. Vi deltok på
rundbordskonferanse i GENE i april i Oslo og i oktober i Brussel. FN-sambandet var også
med å planlegge og gjennomført Global Education Conference i Lisboa med fokus på
bærekraftsmål 4.7

ASPnet
FN-sambandet har i 2018 fått midler fra UNESCO-kommisjonen til å gjennomføre
seminar for UNESCO-skolene, ASPnet. Seminaret, som fant sted i Bodø, fikk tema
bærekraftig utvikling og havet, og totalt var det 29 deltakere fra 16 skoler.
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Andre aktiviteter gjennom året
Kommuneprosjekt på bærekraftsmålene
FN-sambandet er i gang med et større kommuneprosjekt med mål om å spre kunnskap
om bærekraftsmålene i kommune-Norge.

Regionleder Tor Arne Alseth på «Kraftsamling for bærekraftsmålene» i Trondheim. Foto: Eivind Oskarson

Flere kommuner har lagt bærekraftsmålene til grunn for nye kommuneplaner, og FNsambandet har jobbet med flere norske kommuner direkte, i tillegg til KS og andre
organisasjoner for å få flere kommuner til å satse bærekraftig.
I november 2018 deltok FN-sambandet på Trondheim kommunes årlige kraftsamling for
850 ledere med tema bærekraftsmålene.
Vi jobber videre med konseptet og med å få med flere kommuner på laget.

Arendalsuka
FN-sambandet var tilstede under Arendalsuka i august med egne arrangementer. Det
største arrangementet ble lagt til hovedprogrammet for Arendalsuka og trakk enn
fullsatt sal med plass til 300 publikummere. FNs visekommisjonær for
menneskerettigheter Kate Gilmore, samfunnsdebattant Faten Mahdi Al-Hussaini og
utenriksminister Ine Eriksen Søreide var blant innlederne.
Arrangementet hadde tittelen «Menneskerettighetene – en demokratisk forutsetning og
utfordring» og ble arrangert sammen med de sju Freds- og menneskerettighetssentrene
og Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM).
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Samfunnsdebatant Faten Mahdi Al-Hussaini forteller hva menneskerettigheter betyr for henne under FNsambandets arrangement under Arendalsuka. Foto: Ellen Sporstøl

FN-sambandet var også medarrangør for tre andre møter under Arendalsuka, blant
annet sammen med Handel og Kontor, Oslosenteret og UNDP.

Global morgen
FN-sambandet i Stavanger er medarrangører av møteserien «Global Morgen» sammen
med Kulturhuset Sølvberget og Fribyforfatternettverket ICORN. I løpet av 2018 ble det
avviklet til sammen 11 arrangementer med 1800 deltakere i møteserien.
Temaene varierte fra analyser av ulike landsituasjoner til bokpresentasjon om Trygve Lie
og markering av Menneskerettighetenes 70-årsdag. «Global morgen» er et stadig mer
populært tilbud til internasjonalt interesserte i Stavanger.

Debattmøte «FN under press»
Mexicos statssekretær for menneskerettigheter, Miguel Ruiz Cabañas, og statssekretær i
UD, Marianne Hagen, diskuterte presset FN og andre multilaterale organisasjoner
opplever på FN-dagen i oktober. Arrangementet trakk fullt hus med rundt 50
publikummere på Litteraturhuset i Oslo. Møtet ble arrangert i samarbeid med Senter for
Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo og Utenriksdepartementet.

Studiereise for lærere til New York
I mars 2018 gjennomførte FN-sambandet en studiereise for 16 lærere og skoleledere fra
hele landet. Studiereisen gikk til New York og FN, og deltakerne fikk også utfyllende
informasjon om FN og norsk FN-politikk fra Norges FN-delegasjon i New York.
Evalueringen gjennomført i etterkant viste at deltakerne fikk et godt utbytte av turen og
at de fikk et enda sterkere FN-engasjement.
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Nattevandringer for bærekraftsmålene
Norads nattevandring for bærekraftsmålene i Ålesund i april, ble en stor suksess. FNsambandet var delaktige både i de offentlige arrangementene og med
undervisningsopplegg på skolene i dagene rundt arrangementet. Statsministeren var
med på nattevandringen.

Nattevandring for bærekraftsmålene i Ålesund. Foto: Eivind Oskarson

Det ble også arrangert nattevandringer for bærekraftsmålene i Bergen og Oslo i løpet av
høsten. Formålet med nattevandringene er å spre informasjon om bærekraftsmålene og
engasjere befolkningen. I Oslo var FN-sambandet også med og arrangerte
Bærekraftslekene ved rådhuset. Over 500 elever fra 3.- 5. klasse deltok.

Bærekraftslekene på rådhusplassen i Oslo. Foto: Eivind Oskarson
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FNs generalsekretær besøker Nobels Fredssenter
I juni kom FNs generalsekretær António Guterres på besøk til Oslo. Han åpnet en ny
utstilling om FNs bærekraftsmål sammen med Erna Solberg på Nobel Fredssenter.
Guterres fikk teste bærekraftsfotballen som var en del av utstillingen. FN-sambandets
generalsekretær, Anne Cathrine da Silva, var med og tok imot Guterres.

FNs generalsekretær og statsministeren treffer mål på utstillingen «Take the Ball – Hit the Goals» på Nobel
Fredssenter i juni. Foto: Eivind Oskarson/ FN-sambandet

Internasjonalt seminar (IntSem) i Tromsø
I 2018 fylte seminar- og debattrekken 25 år. FN-sambandet har en viktig rolle som
tilrettelegger for at organisasjoner i Tromsø årlig gjennomfører nærmere 30 seminarer
med til sammen rundt 2000 deltakere på Tromsø Bibliotek og Byarkiv. Vi har lenge
arbeidet for at Tromsø kommune skal være en økonomisk støttespiller for IntSem og i
jubileumsåret fikk vi endelig fått gjennomslag: I budsjettet for 2019-2022 er Nord-Norges
største debattforum for internasjonale spørsmål tildelt årlige driftstilskudd på 150 000 kr.

Fagdag for menneskerettigheter
13. november ble det arrangert fagdag for 100 ungdomsskoleelever med tema
menneskerettighetsforkjempere i samarbeid med MR-fondet. Arrangementet fant sted
på Nobel fredssenter. Oslos ordfører Marianne Borgen, spesialrapportør for
menneskerettigheter i FN, Michel Forst og menneskerettighetsforkjemperne Mariam
Kirollos, Nancy Herz og Thenmozhi Soundararajan deltok.
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Bursdagsfeiring 10. desember
På bursdagen til Menneskerettighetserklæringen 10. desember, arrangerte vi
bursdagsfeiring for 800 elever i Colosseum kino i Oslo.

Kake for menneskerettighetene 10. desember. Foto: Eivind Oskarson

Hilde Klemetsrud fra Utenriksdepartementet åpnet bursdagsfeiringen. Det var
filmvisning av «Tårnet» og samtale med regissør Mats Grorud, Nancy Herz og Marlon
Langeland etterkant. Dagen ble avsluttet med kake og bursdagssang.
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ILO og arbeidslivsspørsmål
Informasjonstjenesten om Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) er en del av FNsambandets virke og mandat. Virksomheten finansieres av rammetilskudd fra
Utenriksdepartementet og gjennom et tilskudd fra Arbeids- og sosialdepartementet
(ASD). Målet er blant annet å øke kunnskapen og interessen i skolen og i offentligheten
om ILO og arbeidslivsspørsmål.
I 2018 gjennomførte vi 48 rollespill om ILO og arbeidsliv på skoler over hele landet.
Nesten 1500 elever deltok. Spillet heter Tekstilfabrikken og lar elevene ta rollene som
arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene i tekstilindustrien i Kambodsja, og ILOrådgivere.
Vi produserer nyhetsbrev som omhandler ILO og arbeidsliv. Disse sendes på e-post til
over 1200 abonnenter. Vi forvalter og oppdaterer relevante temasider om ILO og
arbeidsliv på fn.no, og svarer på henvendelser fra publikum knyttet til temaet. Totalt
hadde ILO og arbeidslivssidene våre 12 800 sidevisninger i 2018.
I 2018 sendte vi ut to pressemeldinger som utelukkende handlet om ILO og arbeidsliv, i
tillegg har temaet blitt høyt prioritert i vårt ukentlige nyhetsbrev til journalister.
FN-sambandet har observatørstatus i Den norske ILO-komiteen, og deltok på møtene
komiteen avholdt i 2018. FN-sambandet var også til stede på den internasjonale
arbeidskonferansen i Genève. Vi publiserte nyhetsartikler fra konferansen på fn.no.
Vi har også brukt deler av 2018 til å planlegge en ekstra satsning på ILO og arbeidsliv i
2019, i forbindelse med ILOs 100-årsjubileum. Det har ført til at vi i samarbeid med Den
norske ILO-komiteen skal arrangere en jubileumskonferanse på Nobels fredssenter 20.
september 2019, der blant andre ILOs generaldirektør Guy Ryder og arbeids- og
sosialminister Anniken Hauglie vil delta. Vi lager også en fotoutstilling om ILO, med et
tilpasset skoleopplegg, som settes opp og gjennomføres flere steder i landet høsten
2019.
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FN-sambandets nettsider
Nøkkeltall
I 2018 hadde vi 7 261 226 sidevisninger og 2 502 753 besøk på fn.no. Tar vi med
GlobalisNorden ble sidene våre besøkt totalt 5,4 millioner ganger.
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•

•
•

Fn.no har rundt 200 000 besøk i måneden i skolemånedene, med en
toppnotering i april på over 350 000 besøk. I feriene og helgene synker
besøkstallene, dette viser oss at brukermønsteret følger skoleåret.
Brukerne besøker oss i snitt litt over to ganger, det vil altså si at de kommer
tilbake til siden.
Hvert besøk varer i snitt i fire minutter, og den besøkende er inn på cirka tre
sider hver gang. Dette er relativt høye tall, og forteller oss at de som besøker
sidene våre leser det som står der, og at de også klikker seg videre på sidene.

I 2018 så vi en stabil bruk av nettsidene etter samme mønster som tidligere år. Dersom vi
sammenligner med tidligere år, og de to nettstedene globalis og fn.no, er vi nå tilbake på
samme besøkstall som 2016, etter en svak tilbakegang i 2017.

Globalis og nordisk samarbeid
FN-sambandet samarbeider om innholdet på Globalis med de andre nordiske FNforbundene. FN-sambandet i Norge, som er det største forbundet i Norden, står for en
stor del av innholdsproduksjonen som blir oversatt til de andre nordiske språkene.
I 2018 fikk de andre nordiske sidene på Globalis ny design og fikk fjernet en del av sine
gamle sider i forhold til året før:
Globalis Danmark 21,5 % oppgang
Globalis Finland 24,5 % oppgang
Globalis Sverige 2,5 % nedgang
Globalis Island 11,5 % nedgang
Med over 5,4 millioner besøk på de nordiske sidene til sammen, dobler dette altså
rekkevidden vår. Til sammen hadde GlobalisNorden (inkludert de norske sidene) over
15 millioner sidevisninger i 2018

Hvilke sider er besøkt?
Kategoriene land, sammenlign land, konflikter, statistikk og tema er mest besøkt. Blant
enkeltsidene våre har vi flest besøk på vår side om FNs bærekraftsmål,
Verdenserklæringen om menneskerettigheter, og vår temaside om bærekraftig utvikling.
Av særlig bruk kan vi nevne at www.fn.no er
•
•
•
•

Våren 2018 på Utdanningsdirektoratets liste over godkjente nettsteder til bruk på
eksamen for videregående.
Grafikk fra sidene våre er brukt i nasjonale leseprøver i 8. og 9. trinn.
Nye infografikker om FN-operasjoner og om flyktningstrømmer er forespurt fra
forlag om å brukes i læreverk.
Vi satte ny rekord i FN-dagsuken med den best besøkte uken noensinne med 100
000 besøk og 300 000 sidevisinger. Vi var føre var og hadde økt
serverkapasiteten for å klare økt trafikk.
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Undervisningssidene på fn.no
Undervisningssidene på fn.no har blitt omstrukturert og fått bedre brukervennlighet. Fra
skolestart høsten 2018 doblet besøkstallene seg mot samme periode i 2017.
Vi opplever også interesse for sidene våre fra andre lands FN-samband gjennom World
Federation of United Nations Associations (WFUNA). Derfor har vi oversatt oppgavene
for videregående skole i «Bærekraft» til engelsk.

Animasjonsfilmer
I 2018 har vi utviklet to nye animasjonsfilmer om bærekraftig utvikling for videregående
skole. Filmene lå klare på fn.no til skolestart høsten 2018 og er en del av
undervisningsopplegget «Bærekraft». Filmene er utviklet med støtte fra Den naturlige
skolesekken ved Miljødirektoratet.

Faksimile: «Hva er bærekraftig utvikling» fra FN-sambandets YouTube-kanal

Den ene filmen viser utviklingen av ideen om menneskerettigheter. Den forklarer også
sammenhengen mellom menneskerettighetene og de tre delene i bærekraftig utvikling;
klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.
Den andre filmen forklarer at vestlige og rike forbrukere kan handle billige klær, og at
dette er mulig fordi klesindustrien driver rovdrift på arbeidere og miljøet i fattige land.
Bevisste forbrukere kan bidra til at mennesker får bedre liv – og at miljøet beskyttes. Vi
forventer økt bruk at denne filmen når ILO markerer sitt 100-årsjubileum til neste år.
Flere av filmene våre er også oversatt til Engelsk. Den mest sette, «What is sustainable
development?”, har blitt spilt av 165 000 ganger. Til sammen er alle filmene våre på
norsk og engelsk sett 276 000 ganger, hovedsakelig gjennom vår YouTube-kanal.
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Presse og media
I 2018 hadde vi 65 henvendelser fra pressen, mot 67 i 2017 og 43 i 2016. Dette er i
hovedsak fordelt på rikspresse, fagpresse og regionaviser. I 2018 hadde vi totalt 533
oppslag i Retriever. Dette er en vekst på 11 prosent siden 2017 og 26 prosent siden 2016.

Statsminister Erna Solberg (H) deltar på Nattevandring for bærekraftsmålene i Ålesund, våren 2018.
Foto: Eivind Oskarson
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NTB Info
I 2019 sendte vi ut 74 artikler eller pressemeldinger via NTB Info. Av disse var 35
utsendelser vårt ukentlige «Denne uka i FN». Antall mottakere er rundt 530 personer,
med hovedvekt på journalister.

Sosiale medier
Facebook er vår viktigste SoMe-kanal. Her når vi et bredt lag av offentligheten, og viser
oss fram for store målgrupper. Vår Facebook-side har nå 8 943 følgere. Dette er en vekst
det siste året på over ni prosent.
Vår Facebook-side som retter seg spesielt mot skoleverket heter «Verden i skolen». Den
har nå 7 845 følgere, en vekst på nær tre prosent det siste året.

Skjermbilde: God respons på nyheten om at FN-sambandets
generalsekretær tar over styreledervervet i WFUNA.

På Twitter når vi i større grad organisasjoner og meningsbærere. Her legger vi ut
nyhetssaker, men også meninger fra FN-sambandet samt rapporter og bilder fra
arrangementer vi holder eller deltar på. På Twitter har vi per i dag 4 972 følgere, en vekst
på over fire prosent i 2018.
Distriktskontorene våre bruker i større grad Instagram, med bilder fra våre aktiviteter
landet rundt. Her har vi hatt en solid vekst det siste året.
18

Organisasjonen
FN sambandets rammeavtale ble i 2017 flyttet fra Norad til UD. En treårig avtale bidrar
til stabilitet og mulighet for langsiktig, strategisk planlegging og investeringer. Ny
organisering av FN-sambandet trådte i kraft 1. januar 2018, med formål å utvikle
organisasjonen til å bli mer enhetlig, utnytte samhandling på tvers, styrke eierskap og
sikre tydeligere beslutningslinjer. Prosjektgrupper som samarbeider i organisasjonen har
gitt gode resultater både når det gjelder samhandling og utnytting av kompetanse på
tvers i organisasjonen. I 2018 har fokuset internt vært å utvikle nye stillingsbeskrivelser
for ansatte, og et arbeid med å utvikle felles kompetansemål er igangsatt.

Personale

FN sambandet har i 2018 hatt 28 medarbeidere i fast stilling. I tillegg har det vært
engasjert frilansere i forbindelse med konkrete aktiviteter. FN sambandet har også
samarbeidet med studenter fra høgskoler og universiteter, blant annet gjennom å tilby
praksisplass i kortere perioder, som del av poenggivende studier.
Ny kommunikasjonsleder tiltrådte i stillingen i juni, og ny administrasjonsleder tiltrådte i
august. Stillingen som administrasjonsleder er et resultat av omorganiseringen.
De ansatte har gjennom året fordelt seg som følger:
Generalsekretær:
Administrasjonsavdelingen:
Kommunikasjonsavdelingen:
Region Øst:
Region Sør-Vest:
Region Nord-Midt:

1 årsverk
4,1 årsverk
6 årsverk
5,5 årsverk
5,4 årsverk
5 årsverk

Sykefravær
FN-sambandet har lavt sykefravær også i 2018, selv om det er noe høyere enn i 2017.
Gjennomsnittsprosenten i 2018 var på 3,82 prosent. Dette ligger under
landsgjennomsnittet, men det jobbes kontinuerlig med forbyggende tiltak. Rutiner for
oppfølging av sykefravær har blitt brukt i de tilfeller der det har vært
langtidssykemelding. Ingen ansatte har blitt utsatt for skader eller ulykker i arbeidstiden.

Likestilling og mangfold
I 2018 var det ansatt 17 kvinner og 11 menn i FN-sambandet. Organisasjonens øverste
leder er kvinne, og ledergruppen består av 5 kvinner og 1 mann. Det er fokus på å sikre
en jevn kjønnsbalanse ved nyansettelser. FN-sambandet vil også ha mer fokus på en
mangfoldig sammensetning av medarbeidere fremover.
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Organisasjonskart, desember 2018

Organisasjonsmodell FN-sambandet, desember 2018
Totalt: 27 årsverk, ikke inkludert Internasjonalt Seminar funksjon i Tromsø (0.3)
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FN-sambandets styre
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)
Kine Olsen (ansattrepresentant i styret)
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FN-sambandets
medlemsorganisasjoner
4H Norge

Norsk Esperanto-Forbund

Atlas-Alliansen

Norsk Folkehjelp

Aurora Live Aid

Norsk Nærings og
Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Bahai-Samfunnet i Norge

Norsk Studentorganisasjon

Care Norge

Norsk Sykepleierforbund

Caritas Norge

Norsk Tjenestemannslag

Changemaker

Norsk Transportarbeiderforbund

CISV Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Fagforbundet

Operasjon Dagsverk

Handel og Kontor i Norge

Politiets Fellesforbund

Human-Etisk Forbund

Redd Barna

Impact Norway

Soroptimist International Union Of
Norway

Kirkens Nødhjelp
Landeskogen Peace Center AS

Spekter

Landsorganisasjonen i Norge

Stiftelsen Arkivet

Landsrådet For Norges Barne- og
Ungdomsorganisasjo

Studieforbundet AOF Norge

Naturvernforbundet

Tekna-Teknisk-Naturvitenskapelig
Forening

Noregs Ungdomslag

Unio

Norges Fredslag

Utdanningsforbundet

Norges Kvinne- og Familieforbund

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Norges Veteranforbund For
Internasjonale Operasjon
Norsk Arbeidsmandsforbund
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Regnskap
Regnskapog balanse
FN-SAMBANDET

REGNSKAP 2018

REGNSKAP 2017

Note

INNTEKTER
Inntekter

3)

707 223

638 723

Tilskudd fra Utenriksdepartementet

4)

29 800 000

29 300 000

Øremerkede tilskudd

5)

1 811 341

2 130 997

Gebyrer foredrag/kurs

379 602

468 592

Kontingenter

388 750

422 225

33 086 916

32 960 537

Sum Inntekter
KOSTNADER
Prosjektavsetninger

100 000

0

-538 730

-184 659

Lønnskostnader

-19 879 633

-19 004 370

Driftskostnader

-12 721 062

-13 530 129

Sum Kostnader

-33 039 425

-32 719 158

47 491

241 379

Kjøp/produksjon av materiell

Driftsresultat

19 109

11 637

Ordinært resultat

Renteinntekter

66 600

253 016

Årsresultat

66 600

253 016

Noter til regnskapet 2018 og 2017
LØNNSKOSTNADER FORDELER SEG SLIK
Lønn

1)

-19 017 733

-18 237 131

Honorarer

2)

-861 900

-767 239

-4 139 606

-4 039 483

DRIFTSKOSTNADER FORDELER SEG SLIK
Kontorlokaler
Kontormaskiner/inventar

6)

-1 014 554

-852 916

Utbetaling selvstendig næringsdrivende

7)

-520 105

-1 104 860

Kontorrekvisita/trykksaker

-195 085

-177 123

Annonser

-80 006

-35 396

Bøker/tidsskrifter/abonnementer
Telefon/internett/data

8)

-237 409

-254 988

-2 423 339

-3 950 876

Porto/frakt

-74 366

-75 862

Forsikringer

-17 952

-33 095

-208 915

-200 953

Diverse
Reiseutgifter

-1 487 399

-1 310 962

Kurs/møteutgifter

-1 963 917

-1 394 356

Fellesporsjekter/samarbeidsprosjekter

9)

-358 409

-99 257

-12 721 062

-13 530 127

DISPOSISJON AV ÅRSRESULTAT
Overføres til egenkapital Fn-sambandet
Prosjektavsetninger

10)

Sum

2

23

-5 400

3 016

72 000

250 000

66 600

253 016

Noter til regnskapet 2018
Prinsippnote:
FN-sambandet følger regnskapsloven for små foretak og legger til grunn regnskapsprinsippet.
1) Lønnsutg.fordeler seg som følger på de enkelte poster;
Lønn

-13 529 439

Feriepenger

-1 776 139

Innskudd til Statens Pensjonskasse

-1 721 207

Arbeidsgiveravgift

-2 329 407

Diverse personalkostnader

-412 563

Refusjon fra NAV

750 982

Sum
•

Antall ansatte har i perioden vært: 29

•

Lønn Generalsekretær inkl.feriepenger: 770 808

•

Generalsekretær har i tillegg fri telefon og bredbånd

•

FN-sambandet er medlem i Statens Pensjonskasse

-19 017 773

2) Man har også i 2018 benyttet en del honorar for å leie inn arbeidskraft ved sykdom.
3) Her har vi bokført husleie fra Atlas-Alliansen og Nansens Fredssenter.
4) I ordinært tilskudd er det i 2017 og 2018 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, Hordaland fylkeskommune og Aust Agder fylkeskommune. Til sammen 357 000
Unesco kommisjonen har gitt tilskudd til ASP nettverk og lærerkurs på til sammen 785 000. Arbeids- og
sosialdepartementet gir et årlig tilskudd på 550 000 til ILO informasjon. Mindre tilskudd fra ulike lokale
samarbeidspartnere blir også bokført her.
6) Jevnlig utskiftning av maskinutstyr er blitt gjennomført samt vedlikehold av eksisterende utstyr. Vi har i tillegg
investert i nytt møteromsutstyr i 2018. På denne posten føres også leie av film i forbindelse med FN-sambandets
tilbud om filmremvisning og foredrag for skolern.
7) Her er utgifter til konsulenter i forbindelse med organisasjonsutvikling bokført. Posten blir også belastet ved
innleie av personer eller mindre foretak til ulike arrangementer. Posten er vesentlig lavere enn i 2017 da vi dette
året gjennomførte et større redesign prosjekt på våre hjemmesider.
8) Denne posten er vesentlig lavere enn i 2017. Dette har sammenheng med at vi i 2017 gjennomførte et større
redesignprosjekt på FN.no.
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. I 2018 er bl.a. 250 000,- bokført her i forbindelse
med et samarbeid med Høgksolen i Oslo, modell for følgeforskning av FN-sambandets undervisningsopplegg
Bærekraft.
10) Det er satt av kr 72 000 av egne midler for å finansiere 50% av arbeidsmiljøundersøkelse i 2019.
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Balanse
NOTE

2018

2017

Kundefordringer

167 723

48 807

Andre fordringer

0

0

1 202 681

444 637

OMLØPSMIDLER

Forskuddsbetalte kostnader
Mellomregningskonto
Sum fordringer
Kasse
Bank

1)

Bank skattekonto

0

-500

1 370 404

492 944

232

3 602

6 974 347

7 198 451

732 869

649 061

Sum bankinnskudd og kontanter

7 707 448

7 851 114

Sum omløpsmidler

9 077 852

8 344 058

Egenkapital

-3 743 732

-3 749 133

Sum egenkapital

-3 743 732

-3 749 133

Leverandørgjeld

-1 541 857

-1 365 784

EGENKAPITAL OG GJELD

Obs konto

2)

Skyldig skattetrekk
Skyldig pensj/trekk/kont

-84 207

-72 149

-708 440

-625 245

0

0

-671 476

-584 355

-552 000

-280 000

Påløpne feriepenger

-1 776 140

-1 667 392

Sum kortsiktig gjeld

-5 334 120

-4 594 925

Sum egenkap og gjeld

-9 077 852

-8 344 058

Skyldig off.Avgifter
Prosjektavsetninger

3)

Kommentarer til balansen
1) FN-sambandet Sør har en depositumskonto hvor det er satt inn kr 18 252.
2) På OBS konto er det bokført renteinntekter som tilbakebetales til Utenriksdepartementet i januar påfølgende år.
3) Miljødirektoratet og Unesco kommisjonen har gitt tilskudd til vårt prosjekt Bærekraft. Prosjektet følger ikke
kalenderåret og det er derfor gjort avsetninger som skal dekke kostnader for aktiviteter som skal gjennomføres
våren 2019. FN-sambandet skal gjennomføre en større arbeidsmiljøundersøkelse våren 2019 og har fordelt
utgiftene på to år og av egne midler satt av 72 000 til dette. Det dekker 50 % av utgiftene. I tillegg er det på
denne kontoen bokført 300 000,- som vi har fått i ekstra inntekter i 2018. Pengene skal brukes til blant annet
nødvendig oppgradering av våre lokaler.
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Signaturer i FN-sambandets styre
SIGNATURER I FN-SAMBANDETS STYRE
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Vår referanse

2018/00791-7

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 2018. Årsregnskapet består av
resultatregnskap og balanseoppstilling inklusive regnskapsprinsipper og noter for regnskapsåret avsluttet per
31. desember 2018.
Etter Riksrevisjonens mening gir FN-Sambandet i Norges årsregnskap en dekkende fremstilling av
finansielle stillingen per 31. desember 2018, 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

Sentrale forhold ved revisjonen er forhold vi mener er av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet
for 2018.
Vi vurderer det som et sentralt forhold at det i begrenset grad har vært mulig å basere revisjonen på
virksomhetens internkontroll. Utfordringer ved innhenting av relevant dokumentasjon og begrunnelser for
regnskapstekniske valg har medført at revisjonen ble mer tidkrevende og mer omfattende enn oppdragets
størrelse skulle tilsi og gjør at beretningen nå foreligger på et senere tidspunkt enn planlagt.
Disse forholdene er håndtert gjennom revisjonen og ved vår vurdering av årsregnskapet som
helhet. Vi konkluderer ikke særskilt på disse forholdene.

Ledelsens og styrets ansvar for årsregnskapet

Ledelsen og styret er ansvarlige for henholdsvis å utarbeide og godkjenne 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.
Styret har det overordnede ansvaret for at virksomheten rapporterer relevant og pålitelig resultat- og
regnskapsinformasjon og har forsvarlig internkontroll.

Postadresse
Postboks 6835 St Olavs plass
0130 Oslo

Kontoradresse
Storgata 16

Telefon
22 24 10 00

E-post
Internett
postmottak@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Bankkonto
7694 05 06774

Org.nr.
974760843
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Riksrevisjonens oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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
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
Innhold
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

1 Styreleders
beretning
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,

3 Engasjerende
forfalskning, møter
bevisste utelatelser, feilpresentasjoner eller overstyring av intern kontroll.
Vi gjør også følgende:
4 Bærekraftsmål
4.7 og FN-sambandets påvirkningsarbeid


opparbeider oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme

som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
5 Aktiviteter irevisjonshandlinger
skolen
mening om hvor effektiv virksomhetens interne kontroll er

 evaluerer
om regnskapsprinsippene
som er brukt, er hensiktsmessige, og om regnskapsestimater og
8 Andre aktiviteter
gjennom
året
tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen, er rimelige

 evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
13 ILO og arbeidslivsspørsmål

14
17

tilleggsopplysningene

evaluerer
om årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en
FN-sambandets
nettsider
måte som gir et rettvisende bilde i samsvar med regelverket for økonomistyring i staten og de
statlige regnskapsstandardene (SRS)
Presse og media
Vi kommuniserer med ledelsen og styret og informerer det overordnede departementet, blant annet om det

19 Organisasjonen
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

20 Organisasjonskart
kontrollen.

21 FN-sambandets
styre som vi tar opp med ledelsen og informerer dem om, tar vi standpunkt til hvilke
Når det gjelder forholdene

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
22 FN-sambandets
medlemsorganisasjoner

forskrift hindrer offentliggjøring. Forholdene omtales ikke i beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at det er

rimelig og
å forvente
at de negative konsekvensene av en slik offentliggjøring vil være større enn offentlighetens
23 Regnskap
balanse
interesse av at saken blir omtalt. Dette vil bare være aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller.

26 Signaturer

Dersom vi gjennom revisjonen av årsregnskapet får indikasjoner på vesentlige brudd på administrative
regelverk med betydning for økonomistyring i staten, gjennomfører vi utvalgte revisjonshandlinger for å
kunne uttale oss om hvorvidt det er vesentlige brudd på slike regelverk.
Oslo; 10.05.2019
Etter fullmakt

Tora Struve Jarlsby
ekspedisjonssjef

Ola Hollum
avdelingsdirektør

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur

Forsidebilde:
Fra Nattevandringen for bærekraftsmålene i Oslo, høsten 2018. / Foto: Eivind Oskarson

FN-sambandets undervisningsopplegg
er aktuelle, engasjerende og tilpasset
kompetansemålene i skolen:

• 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 temaer. Vi holder innledning
til filmene, oppsummerer og tilbyr undervisningsopplegg.

fn.no/skole

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

