FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING

2020

2

3

Innhold
3

Styreleders beretning

5

Formidlingsarbeid i koronaåret 2020

8

Aktiviteter i skolen

13

Nettsidene våre

17

Presse, sosiale medier og outreach

21

Politisk påvirkning

23

ILO og arbeidslivsspørsmål

27

FNs 75-årsjubileum

30

Andre aktiviteter

33

Organisasjon

35

FN-sambandets styre

38

Konsernregnskap

42

Balanse

41

Riksrevisjonens godkjennelse

Styreleders beretning
En varslet, men likevel overraskende, pandemi satte
en hel verden på vent våren 2020. Det er lett å la seg
imponere over hvor raskt FN-sambandets bidrag til
korona-dugnaden var klart, og hvor godt det virket.
Gode, velprøvde undervisningsopplegg ble oppdatert
til bruk for hjemmeskole. Nye opplegg ble utviklet,
FN-filmer ble gjort digitalt tilgjengelige og markedsført
til FN-sambandets skolenettverk. Til og med FN-rollespillene fikk digitale versjoner. FN.no satte ny rekord
med 3,7 millioner besøk. Slik beviste FN-sambandet at
engasjement også kan skapes digitalt.
Dette ble særlig tydelig på FN-dagen, som også markerte
FNs 75-års dag. Over 30 000 elever fulgte FN-sambandets foredrag og quizer om bærekraftsmålene med
statsministeren, stortingspresidenten og kronprinsen
som quizmastere.
At globale utfordringer krever globalt samarbeid er et
viktig budskap. Pandemien har gitt budskapet en enda
mer alvorlig undertone. Å få så mange barn og unge
med på å lære om FN og ønske mer kunnskap om globalt
samarbeid, viser at jobben FN-sambandet gjør er viktig,
og kanskje viktigere enn noen gang.
FN-sambandet har lenge jobbet for en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene, i 2020 kom avgjørelsen
om at en slik plan kommer. Bærekraftsmålene ble også
oversatt til nynorsk, i et samarbeid mellom FN-sambandet og kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette er viktig for at alle kan bidra i dugnaden for
bærekraftsmålene på sin egen målform.
FN-sambandet økte sitt fokus på nyheter om internasjonalt arbeidsliv i 2020. Koronapandemien har blitt en
arbeidskrise der nesten alle arbeidere og virksomheter
i verden er berørt, med økende ulikhet som resultat. Da
er jobben FN-sambandet gjør på dette feltet en svært
viktig ressurs for å skape oppmerksomhet rundt jobben
ILO og FN gjør for å begrense konsekvensene.
Jeg ønsker å rette en stor takk til FN-sambandets med
lemmer, samarbeidspartnere og ansatte for det gode
arbeidet med å bidra til kunnskap, engasjement og debatt
rundt globale spørsmål og bærekraftige løsninger.

Trine Lise Sundnes, styreleder i FN-sambandet

Trine Lise Sundnes, styreleder i FN-sambandet
(Foto: HK Norge)
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Formidlingsarbeid i koronaåret 2020
Ifølge FN-sambandets strategi, skal organisasjonen sikre «god kunnskap
om – og engasjement for – FN og bærekraftig utvikling, fortrinnsvis hos
barn og unge i Norge.» I vår snart 75-år lange historie, har vi nådd dette
målet ved å møte mennesker ansikt til ansikt. Verdifulle ansiktsmøter der
ansiktsuttrykk, oppmerksomhet og engasjement har gitt umiddelbare
tilbakemeldinger på jobben vi gjør. I 2020 måtte vi tenke nytt.
I det vi rundet et nytt år, hadde vi møtt til sammen 111 657 personer, hovedsakelig
barn og unge. Bare 35 553 av disse møtene var fysiske møter ansikt til ansikt. Årene
før har antall ansiktsmøter ligget stabilt på over 100 000. Årsaken er koronapandemien, som har ført til færre muligheter til å møtes fysisk. Antall digitale møter gikk
imidlertid kraftig opp i 2020. Til sammen møtte vi 76 104 personer digitalt, de fleste
av disse var unge gjennom vårt arbeid i skolen.
Vi starter nå arbeidet med å innhente kunnskap om digitale møter gir det samme
læringsutbyttet som fysiske møter. I en tid der man ikke kan møtes, har vi fått positive tilbakemeldinger på at våre digitale tilbud har vært verdifulle avbrekk for
lærere og elever.
Vi har møtt aller flest gjennom foredragene våre. FN-rollespill og debattmøter er
også populære tilbud.

Personer

■

Digitale

■

Fysiske

Grafen viser at av de 111 657 personene vi møtte i 2020,
var litt under 36 000 av disse fysiske møter (i rødt) og de
resterende gjennom digitale møter (blått).
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Temasider, konfliktartikler og andre nettartikler har blitt oppdaterte i tråd med nye
læreplaner. Alle undervisningsopplegg er nå flerfaglige eller tverrfaglige.
Vi har tilgjengeliggjort tidligere og nåværende FN-filmer på sidene våre. Forsiden
av FN.no redigert og tilpasset situasjonen for å øke brukervennligheten.
Vi benyttet kontoen Verden i skolen på Facebook for å markedsføre digitale opplegg.
Verden i skolen har i underkant av 8000 følgere, de fleste av dem lærere eller ansatte i
skoleverket. Fra mars til juni publiserte vi nær daglige forslag om et undervisningstilbud fra FN.no som også kunne gjøres som hjemmeskolearbeid.

Digitale undervisningsopplegg
Undervisningssidene på fn.no fikk også ny design. Revideringsprosessen ble gjort
på bakgrunn av tilbakemeldinger fra lærere. Ifølge strategien, følger vi den digitale
utviklingen i norsk skole og sikre at det digitale tilbudet vårt når ut til flere. Dette
arbeidet ble påbegynt for flere år siden, men skjøt fart under koronapandemien.
Vi har løftet undervisningssidene visuelt, systematisert, strukturert og tydeliggjort
FN-sambandets undervisningstilbud og kurs for lærere og lærerstudenter. Vi utbedret søkefunksjonene, og delte inn undervisningsoppleggene etter tema.
Tilbakemeldingene på denne revideringen har vært utelukkende positive fra lærere.
“Nå er det lettere å finne frem” og “oppleggene er visuelt bedre” er blant utsagnene.
Vi har også inkludert nye verktøy og funnet nye måter å bruke disse på for å modernisere den digitale formidlingen vår, slik som Mentimeter, og Kahoot. Ved hjelp av
digitale rom gjenskaper vi mulighetene for diskusjoner mellom elevene og oppnår
en lignende dynamikk som om vi møttes ansikt til ansikt.

Engasjement kan også skapes digitalt
Smittevern, rødt nivå, kohorter og hjemmekontor ble velkjente begreper i 2020.
Restriksjonene gjorde at vi måtte omgjøre fysiske møter til digitale møter og avlyse
de oppdragene som ikke lot seg gjennomføre digitalt.
Hvordan den digitale overgangen har påvirket barn og unge vet man ikke enda. En
ting lærte koronakrisen oss i alle fall; engasjement kan også skapes via en skjerm.
FN.no har aldri hatt bedre resultater, med 3,7 millioner besøkende og over 10
millioner sidevisninger i løpet av 2020. Fordi vi hadde færre fysiske oppdrag og
arrangementer, frigjorde dette tid til å videreutvikle FN-sambandets digitale undervisningsopplegg. Vi omdisponerte også ressursene våre slik at vi fikk oppdatert alle
undervisningsopplegg i tråd med fagfornyelsen, som tredde i kraft høsten 2020.

Det har vært stor etterspørsel av undervisningsoppleggene på nett. Undersidene
som retter seg mot lærere, hadde en klart større økning enn nettstedet sett under
ett. Økningen i besøk på våre undervisningsopplegg var på hele 71 % sammenlignet
med året før. Hver enkelt besøkende var innom tre sider i snitt. Totalt hadde vi 708
255 sidevisninger på våre undervisningssider. Dette er en økning på 44 % fra 2019.
Vi fikk også mange helt nye brukere på undervisningssidene i 2020. Tallet på de som
var innom sidene våre for første gang i perioden steg med 75 % sammenlignet med
2019. Vi antar at dette er et resultat av den generelle økningen i digital undervisning,
og at våre tilbud passer godt inn i skolens læreplaner og kompetansemål.

Foto øverst til venstre: Skjermbilde fra digitalt foredrag med
Knut Straume, rådgiver i FN-sambandet
Foto nederst til venstre: Skjermdump fra fn.no der det var økt
fokus på markedsføring av digitale undervisningsopplegg fra
mars 2020.
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Aktiviteter i skolen
Barn, unge, lærere og lærerstudenter er våre viktigste målgruppe, og den
vi bruker mest tid og ressurser på. Aktivitetene våre i skoleverket bidrar
til at lærere og lærerstudenter har relevant kompetanse til å undervise
om FN og internasjonale spørsmål, samt har god kunnskap om innholdet
i bærekraftsmål 4.7, slik det også er nedfelt i FN-sambandets strategi.
I året som har gått har vi også jobbet for at FN-skolene skal oppleve tilbudet som
relevant og at ordningen er en betydningsfull bidragsyter til skolens arbeid. Også
dette er nedfelt i vår strategi.

Kurs for lærere og lærerstudenter
FNs bærekraftsmål 4 handler om god utdanning, og delmål 4.7 skal sikre at elevene
får en utdanning som fremmer bærekraftig utvikling. FN-sambandet er en pådriver for at undervisning om bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap blir
innlemmet i undervisningen på en helhetlig og tverrfaglig måte.
Vi samarbeider tett med en rekke lærerutdanninger og universiteter. Vi brukes som
forelesere både på Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, VID vitenskapelige høgskole, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, OsloMet, og flere.
FN-sambandet har utviklet et kurs for lærere og lærerstudenter om god utdanning
for bærekraftig utvikling. Kurset er basert på pedagogisk teori om bærekraftdidaktikk, og er tilpasset det nye læreplanverket Kunnskapsløftet 2020. Kurset kan
tilpasses den enkelte skoles behov og progresjon innenfor tverrfaglig metode.
I kurset operasjonaliserer vi begrepet bærekraftig utvikling, og bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i nye læreplaner. Vi tar også for oss FNs bærekraftsmål
og god undervisning for bærekraftig utvikling, med konkrete eksempler, øvelser
og workshop, avhengig av behov og kursets varighet. Kurset har som målsetning
å motivere, engasjere og ruste lærere til undervisning for bærekraftig utvikling.

FN-film
Film fra Sør og FN-sambandet samarbeider om å arrangere filmvisninger, med
innledning og arbeidsoppgaver for skoleklasser. Egenutviklede undervisningsopplegg, kombinert med filmvisninger, stimulerer elever til faglig nysgjerrighet og
refleksjon rundt internasjonale spørsmål. Filmvisningene følger skoleåret. I 2020
hadde FN- sambandet tilbud om følgende filmer:
• Mellomtrinnet – «Flight of the Butterflies» (vår/høst)
• Ungdomsskole – «Raketten» (vår) og «Made in Bangladesh» (høst)
• Videregående – «Mustang» (vår) og «Midnight Traveler» (høst)

Rollespill
Ett av våre viktige strategiske mål er å sikre «høy faglig og pedagogisk kvalitet i
formidlingsarbeidet vårt, både digitalt og ansikt til ansikt.» FN-sambandets rollespill er blant mange lærere og deltakere kjent for god kvalitet og stort læringsutbytte.
I 2020 ble noen av rollespillene for første gang også gjennomført digitalt.
Retningslinjer for smittevern satt, for eksempel, vårens «Internasjonal uke» på VID
Vitenskapelige høgskole i Stavanger i fare for å bli avlyst. FN-sambandets foredrag
og rollespill pleier vanligvis være en del av opplegget denne uken. I år måtte skolen
stenge portene og studentene ble sittende hjemme.
FN-sambandet gjennomførte tre dager med foredrag digitalt om Irans atomprogram
og konflikten med USA. Rollespillet ble gjennomført helt uten fysisk oppmøte for 40
bachelorstudenter. Møteformatet la en begrensning på muligheten for uformelle
samtaler, men ga allikevel viktig erfaring og verdifull læring. Konklusjonen var at
om det ikke fungerte like godt som de fysiske rollespillene, fungerte det godt i en
situasjon der det ikke var mulig å samles.

I 2020 holdt vi 15 kurs for lærere og lærerstudenter, der omtrent halvparten ble holdt
digitalt. Tilbakemeldingene har vært svært gode og vi har også begynt å hente inn
deltakernes tilbakemeldinger via spørreundersøkelse med gode resultater.

Ole Andreas Kvamme i Forskergruppen COSER innleder
om bærekraftdidaktikk på skolefaglig møte i februar 2020.

Skjermdump fra FN-sambandets aller første digitale rollespill.
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Rollespill også i levende live
Mange rollespill ble avlyst, men vi gjennomførte også noen rollespill fysisk flere
steder i landet, under streng opprettholdelse av smittevern.
Skolene hjalp med tilretteleggelse av FN-rollespillene ved å la mindre kohorter
jobbe sammen, ved markeringer på gulv og rom. Godt samarbeid rundt smittevern
så imidlertid ikke ut til å ha noen direkte effekt på samarbeidsklimaet da elevene
inntok rollen som diplomater i Sikkerhetsrådet; det var stor uenighet mellom de ulike
representantene når de diskuterte nedrustning og konflikten mellom USA og Iran.

FN-avis
Dette er et tverrfaglig undervisningsopplegg hvor elevene lager
nettavis med internasjonalt tema.
Opplegget gir stort rom for øvelse
i ulike ferdigheter, og dekker en
rekke kompetansemål. I 2020 var
temaet «klima», og Tastaveden
skole i Stavanger vant konkurransen om beste FN-avis i sin
kategori.

Barnas Digitale Dag
Feiringen av FNs barnekonvensjon er et årlig arrangement i Tromsø. I 2020 ble det
omgjort til et digitalt tilbud som ble vist til skoleklasser i skoletiden. 1000 barn i
Tromsø så sendingen. Tilbudet var et resultat av samarbeidet mellom FN-sambandet,
Tromsø kommune, Redd Barna og Tromsø Idrettsråd.
Sendingen inneholdt også klipp fra NRK hvor BlimE-dansen ble spilt inn på Kongsbakken ungdomsskole med Fantorangen og Binnabannas, i tillegg til videoer produsert av Redd Barna og lokale aktører i Tromsø. Fokus var på FNs barnekonvensjon,
barns rettigheter, og aktivitetstilbudet som finnes i Tromsø. Etter sendingen fikk
barna utdelt aktivitetshefter, hvor de jobbet mer med tematikken sammen med
læreren.
Barnas Digitale Dag var en av mange spennende aktiviteter vi engasjerte oss i 2020.
Vi samarbeidet også tett med den kulturelle skolesekken og med skolemyndighetene
i flere kommuner. Vi har blant annet holdt en rekke foredrag på skoler som ledd i en
rekke kommuners satsing på bærekraftsmålene.
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Nettsidene våre
Fn.no er strategisk svært viktig for FN-sambandet, og vi har som målsetning å befeste «posisjonen til fn.no som hovedkilde for troverdig informasjon og læringsressurser om FN og internasjonale spørsmål på norsk,
blant annet ved at antall besøkende øker til 3 millioner i året.» Dette målet
i strategien vår har vi langt på vei nådd.
FN.no har satt ny rekord i 2020 med 3,7 millioner besøkende og over 10 millioner
sidevisninger. Dette er en økning på 20% i antall besøk og 24% i sidevisninger
sammenlignet med 2019. Økningen er høyere enn vi anslo i begynnelsen av året.
Koronapandemien sendte flere på nett, og i mars da vi tilrettela ytterligere for digital
undervisning, satte sidene våre ny rekord med 493 000 besøk i løpet av en måned.
Resultatbasert styring
For å kontrollere om vi oppnår målet vårt om å være en hovedkilde til informasjon
om FN på norsk, måler vi besøk på nettstedet, og lengde på besøk.

2020

2019

Endring i %

Besøk

3,7 millioner

3,1 millioner

+20,4%

Sidevisninger

10 millioner

8,1 millioner

+23,5%

Lengde på hver økt

3 min 52 sek

3 min og 39 sek

+6,3%

2,7 sider

2,63 sider

+2,6%

Sider per økt

Vi har også et mål om at lærerne velger å bruke fn.no som læringsressurs for FN
og internasjonale forhold. Da måler vi undervisningssidene spesielt.

2020

2019

Endring i %

708255

492127

+44%

3

3,33

-9,7%

229891

143552

+60%

Henvisninger fra google
classroom

46876

24693

+90%

Henvisning fra itelearning

42827

44787

-4,5%

Sidevisninger
Sider pr økt
Økter som har besøkt
undervisnings-sider
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Nedstengingsperioden våren 2020
FN.no har årets travleste periode mellom vinterferie og påskeferie, samt rundt
eksamen i mai. Da skolene gikk over til hjemmeskole i mars, førte dette til noen
endringer for nettsidene.
Totalt i perioden økte nye brukere med 31 %, det vil si at vi nådde flere nye brukere
med sidene en vanlig.

Bærekraftsbiblioteket
Bærekraftsbiblioteket er et ferskt opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner for å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6-12 år. Opplegget er basert
på et FN-utviklet tilbud som finnes på ulike språk. Det norske biblioteket består av
barnelitterære boklister med aktiviteter knyttet til de ulike målene. Norsk barnebokinstitutt har stått for innholdet, og vi for utviklingen av nye undervisningssider
der innholdet ligger. Sidene er vist 50 000 ganger. Prosjektet inneholder også filmer
via vår YouTube-kanal. Videoene er vist 17 000 ganger i 2020.

FNs BÆREKRAFTSMÅL

Vi ønsker å bli ansett som en troverdig og foretrukken kilde til informasjon om FN.
En indikator vi har på dette, i tillegg til brukerundersøkelser, er å måle henvisninger vi har i media i løpet av året. I 2020 hadde vi 391 henvisninger, mot 345 i 2019.
Henvisninger fra andre målt for hele nettstedet, har også hatt en økning på 26% i
2020, der Facebook, ulike læringsplattformer, TV 2, Teams, YouTube er hovedkildene.
I tillegg har vi fått flere henvendelser om bruk av grafikken vår i læreverk. Blant
annet har vi godkjent bruk av vår grafikk i læreverk for samfunnsfag for 6. trinn
ved Aschehoug forlag og vår FN-dags appell er godkjent brukt i læreverk for norsk
videregående ved Gyldendal forlag,
Film- og videotilbudet vårt har også et oppsving i år, trolig fordi lærere og foreldre
har brukt stoffet vårt for å tilrettelegge for hjemmeundervisning. Vår YouTube-kanal
har nå 4423 abonnenter (nesten en dobling fra 2300 i fjor), og 646 000 avspillinger
i 2020.

Globalis/ nordisk samarbeid
Vårt samarbeid med de andre nordiske FN-forbundene ble etablert i 2005, og styrker
vår felles nordiske plattform. Vi utveksler kunnskap og utvider vårt nedslagsområde.
Landinformasjon, konflikter, statistikk og verdenskart er tilgjengelig på alle de fem
nordiske språkene, og gjør at vi når ut til rundt dobbelt så mange enn bare i Norge.
Til sammen har fn.no og våre nordiske Globalis-sider i 2020 hatt 7,1 millioner besøk,
og 19,6 millioner sidevisninger.
Alle landene har sine rådgivere som har ansvar for oversettelser, og i koronaperioden har innholdet på Globalis blitt oppdatert på de danske, finske og svenske sidene.
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Presse, sosiale medier og outreach
I 2020 hadde vi 62 henvendelser fra
pressen, mot 60 i 2019 og 65 i 2018. Dette
er i hovedsak fordelt på rikspresse,
fagpresse og regionaviser. I 2020 hadde
vi totalt 609 oppslag i Retriever, fordelt
på ulike medietyper, riks- og lokalpresse. Det er en nedgang fra året før.

Figuren viser utviklingen i besøkstall sortert på land de siste fem årene.

Animasjonsfilmen «Dette er FN»
I 2020 produserte vi en egen animasjonsfilm som forklarer hva FN er, og hvorfor
organisasjonen er viktig også fremover. Filmen skal oversettes til engelsk og de
andre nordiske språkene, slik at den også kan brukes i andre land. Filmen var med
og markerte FNs 75-års dag.
Filmen er tenkt brukt til elever som en del av våre undervisningsopplegg. Den er
også delt i sosiale medier. Filmen har en yngre målgruppe, men vil også treffe et
voksent publikum, og kan brukes på arrangementer og som introduksjon til diskusjoner rundt FN og verdensorganisasjonens rolle i dag og i fremtiden.
Filmen hadde verdenspremiere på et fysisk arrangement på Litteraturhuset i anledning FN-dagen med temaet «Når vi FNs bærekraftsmål innen 2030?»

Skjermdump fra FN-sambandets YouTube-kanal.

Oppslagene baserer seg både på direkte
intervjuer med generalsekretæren og
andre ansatte i FN-sambandet, samt
sitatsaker der våre nettsider eller
nyhetssaker er brukt som kilde. Vi har
også vært med i en rekke intervjuer
direkte på TV og radio, og vil i 2021 jobbe
for å bedre registreringen og rapporteringen også på dette feltet.
Skjermdump fra FN-sambandets Facebook-side i
januar 2020 etter generalsekretær Anne Cath da
Silva ble intervjuet av NRK om USAs visumnekt til
Irans FN-delegat.

Medieopptredener, sitatsaker og
arbeidet med presse er en viktig del
av vårt strategiske arbeid der vi skal
være en synlig og tydelig meningsaktør om FN og FNs arbeid i medier og
det offentlige ordskiftet.

Miljøuka i Kristiansand: «Bærekraftig sammen». Bærekraftig byvandring med Grim ungdomsskole. 15. oktober 2020. Nyhetsklipp fra Fædrelandsvennen.
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Victor Sotberg ledet sendingen om bærekraftsmålene og
SoMe-kampanjen #TakeTheBall som FN-sambandet samarbeidet med SMK og UD om. Foto: Statsministerens kontor

Nyhetsbrev
Vi når også ut til vårt publikum med relevant informasjon om FN gjennom våre
nyhetsbrev. FN-sambandet sender ut tre nyhetsbrev på fast basis.
Denne uka i FN blir sendt ut hver mandag til journalister og andre som ønsker å holde
seg oppdatert på det som skjer i FN fremover. Vi skriver egne nyhetssaker, lenker til
FNs egne nyhetsartikler og andre FN-organisasjoners saker. Vi oversetter viktige
momenter til norsk, og bruker også nyhetsbrevet til å markedsføre arrangementer
og annen viktig informasjon.
Ved årsskiftet abonnerte cirka 6000 på dette nyhetsbrevet.
Arbeidslivsnytt sendes ut hver måned og har i overkant av 1000 abonnenter. Etter
et lengre opphold i utsendelsene, fikk nyhetsbrevet ny drakt i 2020 og inneholder
nyhetssaker og kommentarer for lesere med interesse for internasjonalt arbeidsliv.
Nyhetsbrevet har kommet på plass igjen som en del av vårt økte fokus på ILO, i tråd
med avtalen vår med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).
Verden i skolen sendes ut hver måned til rundt 3500 abonnenter. Dette nyhetsbrevet
er tilpasset skoleverket og er også en viktig strategisk markedsføringsplattform for
alle tilbudene våre i skolen. Gjennom nyhetsbrevet får vi også tipset skoleinteresserte om viktige saker på deres felt, både internasjonalt gjennom FN og nasjonalt.

Sosiale medier
Sosiale medier blir en stadig viktigere måte å nå ut med budskapet vårt på. Vi har
derfor styrket dette arbeidet betraktelig de siste to årene, blant annet ved å bruke
mer ressurser på arbeidet, samt å jobbe mer strategisk med de ulike kanalene våre.
Facebook er FN-sambandets viktigste sosiale mediekanal. Målrettet arbeid med
planer, strategi og innlegg på Facebook, har økt antall følgere til over 10 000. Den
største gruppen følgere er kvinner i alderen 25-44 år.
Facebook-siden «Verden i skolen» retter seg spesielt mot skoleverket. Den har nå i
underkant av 8000 følgere.
Instagram: Vi har 2443 følgere på Instagram, og håper å øke dette fremover, fordi
et større antall følgere gir oss nye muligheter til å lenke til våre artikler og annet
skriftlig innhold. Vår største følgegruppe er kvinner i alder 18-34 år.
Twitter: 5200 mennesker følger oss på dette mediet. Her når vi i større grad organisasjoner og meningsbærere. Her legger vi ut nyhetssaker, men også egne ytringer
samt rapporter og bilder fra arrangementer vi holder eller deltar på.
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#TakeTheBall
Høsten 2020 samarbeidet vi med Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet
og flere om en egen internasjonal kampanje for Sosiale medier. Flere hundre «tok
ballen» i Norge og internasjonalt og lagde egne videoer som de postet på sosiale
medier for å vise at de var med i dugnaden om å nå FNs bærekraftsmål.
Erna Solberg sparket kampanjen i gang med budskapet om at arbeidet rundt bærekraftsmålene aldri har vært viktigere, og utfordret så andre til å bli med. Enkeltpersoner, lag, organisasjoner, skoleklasser, politikere og næringslivsfolk postet egne
videoer og utfordret videre, med og uten ball.

Politisk påvirkning
I 2020 hadde FN-sambandet fokus på regjeringens nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene. I vårt innspill til regjeringen la vi vekt
på samstemthet, og at bærekraftsmålene må gis forrang framfor andre
politikkområder ved motstrid.
Vi understreket nødvendigheten av å mobilisere skoleverket og kommunene, behovet
for at folk flest har kunnskap om målene, som må forankres i læreplaner, lærerutdanningen og kommunale handlingsplaner.

I desember laget vi en egen digital sending for barn og unge basert på kampanjen
sammen med statsministeren, Marcus og Martinus og flere andre for å fortelle mer
om bærekraftsmålene. Sendingen ble promotert til skolene i FN-sambandets nettverk over hele landet.

Vi løftet fram FNs bærekraftsmål 4.7, som særlig viktig for FN-sambandets arbeid.
Dette delmålet skal sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen
som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling.

154 skoler og 3750 elever fulgte sendingen digitalt. 21 000 så sendingen på Facebook
via Statsministerens kontor, FN-sambandet, Verden i Skolen og Marcus og Martinus’
sider. 1545 fulgte også sendingen på regjeringen.no.

• viktigheten av gode nasjonale indikatorer for den enkelte samfunnssektor

Sendingen og kampanjen resulterte også i 9 presseoppslag nasjonalt.

Videre fremhevet vi:
• at ansvaret for å nå bærekraftsmålene bør ligge hos statsministeren
• at nødvendige ressurser for oppfølging av handlingsplanen sikres, og at
den bli tidsspesifikk med tydelig plassering av ansvar og klare tidsfrister
Da Nikolai Astrup tiltrådde som regjeringens bærekraftsminister i begynnelsen av
2020, inviterte vi ham på besøk for å snakke om viktigheten av en nasjonal handlingsplan.
Vi kontaktet også stortingsrepresentanter som stilte spørsmål i spørretimen på
Stortinget om den nasjonale handlingsplanen for FNs bærekraftsmål. I april kom
svaret FN-sambandet og flere andre organisasjoner hadde ventet på, nemlig at Norge
endelig får en slik en nasjonal handlingsplan. Planen skal utarbeides som en stortingsmelding for å sikre bred forankring, med ferdigstillelse i løpet av våren 2021.

Skjermdump av noen av #TakeTheBall postene på Twitter

Astrup besøker FN-sambandet i februar 2020. Foto: FN-sambandet
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ILO og arbeidslivsspørsmål
FN-sambandets politiske påvirkningskraft har også gjort seg gjeldende ved flere
andre anledninger, blant annet brukte vi nettverket vårt på Stortinget for å fremskynde oversettelsen av bærekraftsmålene til nynorsk.
Andre saker vi har jobbet med:
• Vi har engasjert oss i tematikken om menneskehandel/moderne slaveri.
• FN-sambandet har markert seg på ulike arenaer gjennom aktiv
deltakelse i nettverkene Forum for utvikling og miljø og NGO-forum
for menneskerettigheter.

WFUNA
Generalsekretær Anne Cath da Silva er styreleder i WFUNA – the World Federation of
United Nations Associations. Vårt engasjement i den internasjonale organisasjonen
for FN-samband, styrker det internasjonale arbeidet for å spre kunnskap om FN og
bærekraftsmålene. Det gir også muligheter til å samarbeide om å øke synligheten
rundt FNs arbeid.
Da Sikkerhetsrådet skulle velge nye medlemmer fra 2021, var Norge en av kandidatene. WFUNA arrangerte og promoterte debatten mellom kandidatene til de ledige
setene i Sikkerhetsrådet, hvor FN-sambandet deltok og holdt et innlegg.

Skjermdump fra Zoom-debatten mellom kandidatene for FNs sikkerhetsråd 1. juni 2020.
Generalsekretær Anne Cath da Silva var en av dem som fikk stille spørsmål underveis i debatten.

Informasjonstjenesten om Den internasjonale arbeidsorganisasjonen
(ILO) er en del av FN-sambandets mandat. Virksomheten finansieres
blant annet gjennom tilskudd fra Arbeids- og sosialdepartementet
(ASD). FN-sambandet deltar som observatør på møtene i Den norske
ILO-komiteen.
I 2020 fornyet FN-sambandet samarbeidsavtalen med ASD. Hovedmålet med samarbeidet er å øke kunnskapen og interessen om ILO og internasjonale arbeidslivsspørsmål i befolkningen. For å oppnå dette utvikler og oppdaterer FN-sambandet
temasider om ILO og norsk og internasjonalt arbeidsliv på fn.no. Vi gjør norske
oversettelser av ILO-konvensjonene tilgjengelig. Vi svarer på ILO og arbeidslivsrelaterte henvendelser fra befolkningen.
I 2020 reintroduserte vi nyhetsbrevet vårt om internasjonalt arbeidsliv. Brevene
sendes ut cirka 10 ganger i året til 1100 abonnenter. Nyhetsbrevet har ny form og nytt
innhold, der nyheter fra ILO får bred dekning. Vi har også introdusert en egen gjestekommentar for å sette søkelys på aktuelle problemstillinger innenfor tematikken,
og for å kunne henvende oss mer direkte til målgruppen. Norske og internasjonale
representanter for partene i arbeidslivet har bidratt med sine gjestekommentarer.
FN-sambandet publiserer også relevante arbeidslivsnyheter i våre ukentlige nyhetsbrev og på sosiale medier.

Skjermdump fra FN-sambandets nyhetsbrev om internasjonalt arbeidsliv. I utgaven
som ble sendt ut 24. juni var ILOs generaldirektør Guy Ryder vår gjesteskribent.
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Antall sidevisninger og besøk på fn.no holder seg høyt, og for sidene om ILO og med
arbeidslivstematikk økte antall sidevisninger med 24% fra i underkant av 15000
sidevisninger til 18 545.
I 2020 gjennomførte vi 18 rollespill om ILO og internasjonalt arbeidsliv på skoler
over hele landet. I rollespillet «Tekstilfabrikken» fikk 678 elever få prøve seg som
ILO- rådgivere, arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter i tekstilindustrien
i Kambodsja. Rollespillet er en god inngangsport til å diskutere betydningen av
trepartssamarbeid, sosial dialog og hvordan ILO kan bidra. Tilbakemeldingene fra
lærere som har vært med på oppleggene rundt dette rollespillet er gode. Elevene
blir engasjerte, og læringsutbyttet er stort. Lærerne er entydige på at rollespill som
metode gir elevene ett mye større læringsutbytte enn vanlig forelesning.
Tekstilfabrikken har 3726 visninger, og filmen «Hvorfor er klær så billige?» hadde
7115 avspillinger i 2020.
I forbindelse med ILOs 100- årsjubileum i 2019 laget FN-sambandet en fotoutstilling
om organisasjonen. Utstillingen har i 2020 vært vist i på Universitetet i Ås i Viken
kommune. Utstillingen stod på campus i tre uker våren 2020.

Elevene ved Sørreisa Sentralskole spiller rollene som arbeidstakere, arbeidsgivere, myndighetene
og ILO i rollespillet «Tekstilfabrikken» i oktober 2020. Foto: FN-sambandet

Kommuneprosjektet
Ifølge FN-sambandets strategi, skal vi jobbe for at norske kommuner, fylkeskommuner og regioner tar i bruk FNs bærekraftsmål i sine planverk.
FN-sambandet har fortsatt å jobbe tett med kommuner og fylker. Vi bidrar med
kunnskapsøkning og holder foredrag og bærekraftsverksteder når kommunene skal
i gang med å få bærekraftsmålene inn i det kommunale arbeidet. Vi benytter oss av
metodikk og verktøy som hjelper kommunene i arbeidet med å legge inn målene i
handlingsplaner og strategier.
FN-sambandet er med i et nettverk med kommuner og fylker og i front med dette
arbeidet, i tillegg til KMD, KS, Nordlandsforskning og flere. Dette gir FN-sambandet
god oversikt på feltet, og har skapt et godt samarbeid med KS om regionale kommunesamlinger. FN-sambandet har inngått en samarbeidsavtale med Smart Innovation
Norway AS for en prøveperiode på 12 måneder. Samarbeidet fremmer arbeidet med
bærekraftsmålene i kommunene, med søkelys på kunnskapsspredning og praktisk
implementering. FN-sambandet har vært ute i rundt 30 kommuner så langt.

Tor Arne Alseth leder kommuneprosjektet i FN-sambandet. Her i Nærøysund kommune.
Foto: Marte Volden.
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FNs 75-årsjubileum
Bærekraftsmålene
Vi har som mål å være ledende i landet på informasjon om FNs bærekraftsmål, og i
2020 har vi hatt som mål å ruste opp vårt digitale tilbud på dette feltet. Alle nettsidene våre på bærekraftsmålene har fått ny drakt og nytt innhold, og tilgjengeliggjør
informasjonen på en bedre måte enn tidligere.
Våren 2020 samarbeidet vi med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om
en ny oversettelse til nynorsk av bærekraftsmålenes hovedmål og delmål, samt en
revisjon av bokmåls- og samiskversjonen. All grafikk ble oppdatert og publisert på
våre nettsider, og lenkes til fra regjeringens sider.

I 2020 markerte FN sin 75-årsdag. Det ble spesielt å skulle markere
et slikt jubileum midt under en krise som, ifølge FNs generalsekretær
António Guterres, blitt den største utfordringen FN er blitt stilt overfor i sin
75 år gamle historie. Aldri før har tematikk som multilateralt samarbeid og
bærekraftig utvikling vært viktigere, og derfor ble dette gjennomgående
temaer i vår markering av jubileet gjennom hele året.
Som i mange andre land, satt koronapandemien en stopper for mange av de tradisjonelle markeringene på selve FN-dagen. Vi klarte likevel å feire FN sammen med
et rekordhøyt antall barn og unge, selv om de fleste feiringene ble digitale.
FN-quiz for tusenvis av barn

FN-quiz for tusenvis av barn
30 000 skolebarn fra hele landet ble med da vi arrangerte digital feiring av FNs
75-årsdag med quiz og foredrag om relevante FN-temaer. Vi delte opp feiringen i
tre ulike nettarrangement, for henholdsvis mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående.

UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE
SVOLT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNA

REIN ENERGI
TIL ALLE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

MINDRE
ULIKSKAP

BEREKRAFTIGE
BYAR OG
LOKALSAMFUNN

STOPPE
KLIMAENDRINGANE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ
LAND

FRED, RETTFERD
OG VELFUNGERANDE
INSTITUSJONAR

REINT VATN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

Det ble arrangert korte foredrag om relevante FN-temaer, samt Kahoot-quizer.
Kronprins Haakon, statsminister Erna Solberg og stortingspresident Tone W. Trøen
gjestet og ledet hver sin quiz i dialog med programleder Markus Bailey.

ANSVARLEG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLA

På regjeringens nettsider brukes FN-sambandets arbeid nå som inspirasjon for andre
som jobber med bærekraftsmålene: https://berekraft.regjeringen.no/bli-inspirert/v

Celebre quizmastere høstet jubel for FN. Foto: Svein Harald Lian

28

29

Skolekonferansen

Internasjonal uke i Bergen og Vestland

Temaet for den årlige skolekonferansen i forbindelse med FN-dagen var fagfornyelsen og handlingens tiår for bærekraftsmålene. Rundt 50 gjester var til stede fysisk
under arrangementet i Oslo, og det ble også direktestrømmet. 30 fulgte sendingen
digitalt, og den ble også sett rundt 500 ganger på YouTube.

Arrangementene i internasjonal uke i Bergen ble flyttet utendørs for å redusere
smittefaren for publikum. Det var også færre publikummere for å sikre at alle kunne
holde god avstand. FN-sambandet stod for fire arrangementer, blant annet familiedagen på Koengen med 180 deltakere. Aktivitetene var knyttet til FNs bærekraftsmål.
FN-filuren arrangerte skattejakt: Barna fikk et kart hver, med skatten inntegnet og
alle fant og fikk hver sin skatt. Avslutningen av oppdraget var å finne en sekk der
de kunne kaste plastboksene til resirkulering.

Norsk versjon av global undersøkelse
FN lanserte en global undersøkelse i forbindelse med jubileet, og etter avtale med
FNs politiske seksjon i New York, stod vi for den norske versjonen. Undersøkelsens
tema var hvordan internasjonalt samarbeid kan bidra til en bedre fremtid.
Vi utviklet et undervisningsopplegg i forbindelse med undersøkelsen, slik at klasser
kunne bruke opplegget og undersøkelsen til å diskutere FNs fremtid i klasserommet.
Dette opplegget fattet også FNs politiske seksjon interesse for, så vi oversatte derfor
undervisningsopplegget til engelsk, slik at flere land kunne benytte opplegget.
Undervisningsopplegget ble også delt med WFUNA-nettverket.
Av 2023 innsendte svar fra Norge, var åtte av ti respondenter under 30 år.

Debatt: Når vi FNs bærekraftsmål innen 2030?
Dette var temaet for vårt fysiske arrangement på Litteraturhuset, og dette i anledning FN-dagen. Dette var et samarbeidsprosjekt med de andre FN-organisasjonene
i Norge, og ble en spennende debatt rundt FN i en tid med store globale utfordringer.
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, Dan Banik, professor ved Senter for utvikling
og miljø ved Universitetet i Oslo, Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder Forum for
utvikling og miljø, og Thina Saltvedt, Senior Adviser at Group Sustainable Finance
– Nordea, deltok.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, Thina Saltvedt og Dan Banik på Litteraturhuset 23. oktober 2020.
Foto: Svein Harald Lian
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Det digitale formatet har enkelte ulemper,
men det har også utvilsomt gitt en merverdi til debattene blant annet i form av
økt tilgjengelighet på interessante innledere fra ulike steder i verden.

Andre aktiviteter
FN-sambandet skal «engasjere befolkningen gjennom debatter og åpne
møter,» ifølge strategien. Vi når mange gjennom debatter, arrangementer og ulike kampanjer. Dette er også nært knyttet til et annet strategisk
mål om å være ledende «på informasjon om FN, FNs arbeid og internasjonale spørsmål. Vi skal være en pådriver for en kritisk, reflektert og
konstruktiv debatt om FN og Norges rolle i FN.»
Internasjonalt Seminar i Tromsø
Debattrekken Internasjonalt Seminar i Tromsø, som vanligvis inviterer til ukentlige
seminarer, ble som så mye annet i samfunnet satt på vent våren 2020. Høstsemesteret
ble imidlertid noe mer normalt, med dagsaktuelle samtaler og debatter hver torsdag.
De fleste seminarene ble arrangert i debattrekkens faste lokaler på Tromsø bibliotek
og byarkiv, men da med begrenset antall publikumsplasser. Vi la også opp til at alle
som ønsket det kunne følge debattene digitalt. Etter hvert ble seminarene «heldigitale» på grunn av smittevern.
Det digitale formatet har enkelte ulemper, men det har også utvilsomt gitt en
merverdi til debattene blant annet i form av økt tilgjengelighet på interessante
innledere fra ulike steder i verden. I løpet av høsten hadde vi for eksempel digitale
besøk fra Malawi, Australia, New York City og Gaza. Muligheten til å skape økt dialog
mellom lokale, nasjonale og internasjonale aktører har gitt spennende samtaler og
diskusjoner. Publikum har også gitt gode tilbakemeldinger, og mange setter pris på
at man kan se seminarene – og selv delta via chat eller kommentarfelt – uavhengig
av egen livssituasjon eller hvor i landet man befinner seg.

Global morgen- koronaversjonen
Stavangerkontoret vårt samarbeider med kulturhuset Sølvberget om en månedlig
møteserie med tittelen «Global morgen». Møtene tar for seg aktuelle konflikter og
landsituasjoner. I 2020 ble flere av møtene omarbeidet til en podcast. Det har vært
en bratt læringskurve, men det lykkelige resultatet er at møtene på den måten synes
å ha nådd flere enn hva de ville gjort i sitt tradisjonelle format. Podcastene finnes
her: https://soundcloud.com/s-lvberget/sets/global

Film om menneskerettigheter
I desember var det fortsatt vanskelig å møtes, så når FNs menneskerettighetsdag
skulle markeres ble det, i stedet for stand i byens gater, laget film sammen med
aktører som Amnesty, Human-etisk forbund, Domkirkemenigheten og Muslimsk
fellesråd. Filmen ble lagt ut på sosiale medier.
https://www.youtube.com/watch?v=itP2293LDB0

FN-salonger
Vi begynte året med å legge opp til jevnlige «FN-salonger» – debattmøter for å øke
FN-kunnskapen vår internt. Dette er i tråd med strategien vår der vi skal prioritere
kompetanseheving, forbedringsarbeid og en sterk delingskultur. Vi gjorde også
møtene tilgjengelige for medlemmene våre, styret og venner av FN-sambandet.
Vi rakk å gjennomføre tre møter før koronapandemien tvang oss til å avlyse resten.
På disse tre møtene var temaene flyktninger og FN-operasjoner. Vi hadde 20-30
personer i publikum hver gang, fordelt på ansatte i FN-sambandet, medlemmer og
andre. I tillegg fulgte flere oss på videokonferanse.
Vi fikk etter hvert på plass digitale alternativer til FN-salongene, og satser på det
digitale formatet fremover.

Uteskole med fokus på bærekraftsmålene

Ett av de fysiske møtene med Internasjonalt seminar om Libanon
i september 2020. «Lebanon – what does the future hold?»
Foto: FN-sambandet

FN-sambandet i Bergen har undervist en rekke elever om FNs bærekraftsmål i form
av uteskole. I tillegg var alle de tre tverrfaglige temaene i fagfornyelsen som basis
(livsmestring, demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling). Alle møtene
ble gjort utendørs, noe som gjorde det enkelt å overholde smittevernbestemmelsene.
Elevene blir aktivisert ved at de løste teoretiske oppgaver om FNs bærekraftsmål,
men i en praktisk innpakking. Der det passet utforsket elevene fjæra og lette etter
plastforurensing, de sorterte og analyserte plastbitene, og registrerte deretter
funnene direkte selv inn som data til bruk i forsking via internett.
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Organisasjon
FN-sambandet skal være en velfungerende organisasjon med
stabile støttefunksjoner, ifølge strategien vår. Vi fokuserer på
kompetansedeling og samarbeid. I 2020 ble det innført nye
it-systemer som har bedret samarbeid, effektivitet og datasikkerhet.

Generalsekretær Anne Cathrine da Silva.
Foto: Eivind Oskarson
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Resultatbasert styring
I 2020 jobbet vi med å forbedre styringsverktøy for måloppnåelse og synliggjøring av
resultater, dette er et sentralt mål i strategien vår. Felleskonferansen for de ansatte
hadde også dette som tema, der alle i organisasjonen deltok i utarbeidelsen av egne
styringsverktøy. Vi er godt i gang med å få lagt inn indikatorer for å kunne måle
resultater på våre oppdrag.
Organisasjonen prioriterer kontinuerlig læring og forbedring, og i 2020 nedsatte
vi en egen arbeidsgruppe som for digital opprustning i organisasjonen. Vi har også
ferdigstilt etiske retningslinjer, retningslinjer for sosiale medier, varslingsrutiner,
personalarkiv, og retningslinjer for håndtering av persondata i henhold til GDPR.

FN-sambandets styre
Styret i FN-sambandet ledes av Trine Lise Sundnes (Handel og Kontor Norge), nestleder er Mari Strømsvåg (LNU). Medlemmene i styret er Amar Bokhari (tidligere Redd
Barna), Henrik Munthe (NHO), Kristin Sæther (LO), Kristine Sperre (Tekna) – vikar
for Marit Eggen, Susanne Olsen (lærer), Morten Eriksen (Atlas-alliansen) og Knut
Straume (ansattrepresentant i styret).
Styret i FN-sambandet godkjenner med dette årsrapporten for 2020, samt regnskap
og balanse for regnskapsåret 2020.

FN-sambandet har i 2020 hatt 28 medarbeidere i fast stilling, 18 kvinner og 10 menn.
I tillegg har det vært engasjert frilansere i forbindelse med konkrete aktiviteter, og vi
har hatt en person på lønnsmidler fra NAV. Studenter fra høyskoler og universiteter
har hatt praksisplass hos oss, som en del av poenggivende studier.

Trine Lise Sundnes
Styreleder

Mari Strømvåg
Nestleder

Amar Bokhari
Styremedlem

Marit Eggen
Styremedlem

Organisasjonskart

Morten Eriksen
Styremedlem

Susanne Olsen
Styremedlem

Knut Straumme
Ansattes representant

Henrik Munthe
Styremedlem

Kristin Sæter
Styremedlem

Anne Cathrine Uteng da Silva
Generalsekretær
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Medlemmene våre

De ansatte har gjennom året vært:
Generalsekretær

1 årsverk

Ved årets slutt hadde vi 752 FN-skoler og 75 organisasjoner, foreninger, fylker,
kommuner, bibliotek m.m.

Administrasjonsavdelingen

3,7 årsverk

Vi har også 44 aktive hovedmedlemmer:

Kommunikasjonsavdelingen

6 årsverk

Region Øst/skole

5 årsverk

Region Sør-Vest:

6 årsverk

Region Nord-Midt:

5 årsverk

Sykefravær: Totalt 1,41%. Kvinner 1,92%, menn 0,41 %.

4H Norge

Norges Kvinne- og Familieforbund

Atlas-Alliansen

Norges Veteranforbund for internoperasjoner

Bahai-Samfunnet i Norge
Care Norge
Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2019 har vært et fokus, og vi planlegger
en ny undersøkelse våren 2021. I et år med pandemi, hjemmekontor og lite sosial
samhandling, gjennomførte vi en mindre undersøkelse - en «koronaundersøkelse» - i
samarbeid med Rambøll. 38 ansatte, både fast og deltidsansatte, ble invitert til å ta
undersøkelsen, med en svarprosent på 87%.
Vi oppnådde et høyt resultat på mestring, men noe lavere på trivsel, som nok er et
vanlig resultat i disse tider. Noen ansatte har opplevd at balansen mellom jobb og
fritid er skjør, når kontor og hjem smelter sammen.
Utviklingen av organisasjonen er i tråd med FN-sambandets strategi for inneværende
periode, der vi skal prioritere arbeidet med å «videreutvikle en velfungerende og
effektiv administrasjon som støtter opp under øvrig virksomhet». Ifølge strategien
er målsetningen også å «videreutvikle det systematiske arbeidet for å sikre medarbeidertilfredshet og et godt arbeidsmiljø.»

Caritas Norge
Changemaker

Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Esperanto-Forbund
Norsk Folkehjelp

CISV Norge

Norsk Nærings og Nytelsesmiddel
arbeider-forbund

Fagforbundet

Norsk Studentorganisasjon

Fellesforbundet, Norsk Transportar-beiderforbund

Norsk Sykepleierforbund

Handel og Kontor i Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Human Etisk Forbund - Hovedkontor
Impact Norway
Kirkens Nødhjelp

Norsk Tjenestemannslag
Næringslivets Hovedorganisasjon
Operasjon Dagsverk
Politiets Fellesforbund
Redd Barna

La4ndeskogen Peace Center AS

Soroptimist International Union
of Norway

Landsorganisasjonen i Norge

Spekter

Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjon (LNU)

Stiftelsen Arkivet

Naturvernforbundet

Studieforbundet AOF Norge

NHO Service og Handel

Tekna-Teknisk-Naturvitenskapelig
Forening

NITO - Norges Ingeniør og Teknolog-organisasjon

Unio

Noregs Ungdomslag
Norges Fredslag

Utdanningsforbundet
Norge-Internasjonal Kvinneliga
For Fred og Frihet (Wilpf)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
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Regnskap

Noter til regnskapet 2020
Prinsippnote:
Note

2020

2019

INNTEKTER
Inntekter

3a)

659 871

571 595

Tilskudd fra utenriksdepartementet

3b)

29 950 000

30 300 000

Øremerkede tilskudd

3c)

1 915 487

3 670 487

Gebyrer foredrag / kurs

255 136

387 674

Kontingenter

432 799

428 350

33 213 293

35 358 106

728 357

550 282

Sum inntekter

KOSTNADER
Kjøp / produksjon av materiell

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Kostnader blir belastet i det regnskapsår de er påløpt. Tilskudd fra Utenriksdepartementet inntektsføres når midlene innbetales med mindre
annet er avtalt med UD. Innbetalinger til prosjekter (øremerkede tilskudd)
inntektsføres etter hvert som prosjektene gjennomføres. Andre inntekter
inntektsføres det år inntekten opptjenes.
Periodisering av inntekter slik den omtales ovenfor innebærer en prinsippendring i forhold til regnskap 2019. Sammenligningstall for 2019 er
omarbeidet.

1)

Lønnskostnader fordeler seg slik

Lønnskostnader

1)

19 950 190

20 495 358

Driftskostnader

2)

11 887 412

13 995 340

Lønn

32 565 959

35 040 980

Sum kostnader

Driftsresultat

647 334

317 126

Note

2020

2019

13 812 097

13 963 482

Feriepenger

1 780 887

1 804 937

Innskudd til Statens Pensjonskasse

1 878 638

1 895 001

Arbeidsgiveravgift

2 250 028

2 375 546

323 163

541 046

-644 076

-670 472

19 400 737

19 909 540

549 453

585 818

19 950 190

20 495 358

28

28

846 352

811 854

Diverse personalkostnader
Renteinntekter

13 319

30 922

Refusjon fra NAV
Sum lønn

Ordinært resultat

660 653

348 048
Honorarer

Årsresultat

660 653

348 048

Disposisjon av årsresultat

Sum

Antall fast ansatte har i perioden vært

Overføres til egenkapital fn-sambandet

660 653

348 048

Sum

660 653

348 048

Lønn Generalsekretær inkl.feriepenger

Man har også i 2020 benyttet en del honorar for å leie inn arbeidskraft ved sykdom.
og ekstrahjelp ved gjennomføring av ulike prosjekter.
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2)

Driftskostnader fordeler seg slik
Note
Kontorlokaler

2020

2019

4 444 950

4 270 570

2 a)

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 filmremvisning og foredrag for skoler.

2b)

Her er utgifter til konsulenter i forbindelse med gjennomføring av ulike
prosjekter bokført.Posten blir også belastet ved innleie av personer eller mindre
foretak til ulike arrangementer.

2 c)

Det har blitt gjennomført større oppgraderingsprosjekter på vår hjemmeside i
2020.

2d)

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.

Kontormaskiner/inventar

2a)

977 932

1 141 071

Utbetaling selvstendig næringsdrivende

2b)

670 507

477 561

108 938

156 315

87 449

154 415

281 109

323 368

3 618 960

3 475 335

123 918

80 190

38 250

28 127

Diverse

163 892

133 241

3a)

Her har vi blant annet inntektsført husleie fra Atlas-Alliansen og Nansens
Fredssenter.

Reiseutgifter

501 768

1 381 890

3b)

Av ordninært tilskudd fra UD på kr. 30 800 0000 er kr 850 000 overført til 2021

Kurs/møteutgifter

817 289

2 231 141

52 450

142 116

3c)

11 887 412

13 995 340

I øremerkede tilskudd ligger tilskudd til Internasjonal uke i Bergen og andre
lokale arrangementer. Disse tilskuddene kommer fra Bergen kommune og
Vestland fylkeskommune, til sammen kr 182 000.KSD har gitt tilskudd til ASP
nettverk på kr 700 000. UNESCO kommisjonen har gitt tilskudd til arbeid med
nye lærerplaner på kr 150 000. ASD har gitt tilskudd til ILO informasjon på
kr 710 000. Tromsø kommune har gitt tilskudd til Internasjonalt seminar på
kr 150 000. Mindre tilskudd fra ulike samarbeidspartnere blir også ført her.

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

2c)

Porto/frakt
Forsikringer

Fellesporsjekter/samarbeidsprosjekter

Sum

2d)
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Balanse
Note

2020

2019

OMLØPSMIDLER
Kundefordringer

53 994

313 045

Andre fordringer

0

0

Forskuddsbetalte kostnader

1 483 952

1 158 478

Sum fordringer

1 537 946

1 471 523

8 451 674

6 950 127

696 376

687 216

9 148 050

7 637 343

Bank

1)

Bank skattekonto
Sum bankinnsk og kontanter

Sum omløpsmidler

10 685 996

9 108 866

5 052 435

4 391 782

Sum egenkapital

5 052 435

4 391 782

Leverandørgjeld

1 456 321

1 378 837

26 504

87 279

671 142

662 198

0

14 194

657 193

669 678

1 041 513

130 000

Påløpne feriepenger

1 780 888

1 774 898

Sum kortsiktig gjeld

5 633 561

4 717 084

Sum egenkap og gjeld

10 685 996

9 108 866

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Skyldige renter

2)

3)

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

Forskuddsinnbetalte
Prosjektinntekter

4)

Noter til balansen				
				
1) Bank FN-sambandet Sør har en depositumskonto hvor det er satt inn kr 18 423.		
		
2) Egenkapital innholder egenkapital samt 300 000 som er avsatt tidligere år til
oppgraderinger av lokaler.				
				
3) Skyldige renter er renteinntekter som skal tilbakebetales Utenriksdepartementet
i januar påfølgende år. 				
				
4) Forskuddsbetalte prosjektinntekter inneholder tilskudd fra KD til ASP nettverk
på kr 178 473 samt tilskudd fra Unesco til Barnas Dager i Tromsø på kr 13 040.		
På grunn av den spesielle situasjonen som har vært i 2020 på grunn av Covid 19
har FN.sambandet fått anledning til å overføre 850 000 av ordinært tilskudd til
regnskapsåret 2021. Disse pengene inngår i denne posten.			
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