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• FN-ROLLESPILL
La elevene prøve seg som diplomater i
FNs sikkerhetsråd. Vi tilbyr også rollespill
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Styreleders beretning 
I det vi går inn i 2020, begynner også et nytt tiår, det siste før FNs bærekraftsmål 
skal være nådd. Et handlingens tiår, der den globale dugnaden må gi resultater om 
Agenda 2030 skal nås.  

I Norge har FN-sambandet en viktig rolle i dette arbeidet. Hvert år møter vi rundt 
100 000 mennesker ansikt til ansikt, og på nettsiden vår, fn.no, registrerte vi 3 
millioner besøk i fjor. De fleste av dem er unge som søker balansert og troverdig 
informasjon i det de skal gjøre egne valg for fremtiden. Valg som må være 
bærekraftige dersom målene skal nås. 

I 2019 ble også ungdom med nordsamisk bakgrunn invitert med på dugnaden, ved 
at bærekraftsmålene ble oversatt til nordsamisk. Dette betyr at samisk ungdom kan 
nå diskutere løsninger og ideer på sitt eget språk.  Det var FN-sambandet som stod 
bak oversettelsen, med tilleggsfinansiering fra UNESCO-kommisjonen.  

FN-sambandets påvirkningskraft har også vært viktig i arbeidet med de nye 
læreplanene som trer i kraft fra i høst. For oss har det vært viktig å få med 
undervisning for «bærekraftig utvikling» og «demokrati og medborgerskap» som 
tverrfaglige temaer. Gleden var stor da nyheten fra regjeringen kom om at nettopp 
temaene vi hadde jobbet så hardt for å få inn ble valgt. Dette lover godt for 
fremtidige generasjoner.        

Bærekraftsmålene og ønsket om å bygge et mer bærekraftig Norge ligger bak 
kommuneprosjektet vårt. Ved å tilby informasjon, bærekraftsverksteder og 
foredrag, har hundrevis av kommunalt ansatte og politisk valgte fått gode verktøy 
som vil hjelpe dem når nye kommuneplaner skal snekres.   

I 2019 feiret vi også 100-års jubileet til FNs 
arbeidslivsorganisasjon ILO. Organisasjonen ble etablert i 
kjølvannet av 1. verdenskrig som et verktøy for fred, i 
anerkjennelsen om at varig fred bare er mulig i samfunn 
basert på sosial rettferdighet. ILO har siden sin 
opprinnelse jobbet med standarder for arbeidsmarked, 
HMS, demokrati og velferdsutvikling. 

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 

Styreleder i FN-sambandet Trine Lise 
Sundnes. Foto: Handel og Kontor Norge 
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Engasjerende møter 
I 2019 møtte vi 102 891 personer ansikt til ansikt, fortrinnsvis barn og unge 
gjennom vårt arbeid i skolen. De fleste av dem gjennom foredrag, offentlige 
arrangementer, film og rollespill. 

 

  

 

I året som gikk, hadde vi særlig fokus på ILO som fylte 100 år i 2019. Andre temaer 
med høy prioritet var FNs bærekraftsmål, klima og menneskerettigheter.  
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FN-sambandets påvirkningsarbeid 
I november 2019 kom fasiten. FN- sambandet hadde jobbet i tre år for å påvirke de 
nye læreplanene i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring. 
Samtaler med påvirkere, høringssvar, opprop og kronikker ga til slutt resultatet vi 
håpet på: Fra høsten 2020 blir undervisning om bærekraftig utvikling og globalt 
medborgerskap integrert i de nye læreplanene på en helhetlig og tverrfaglig måte.  

 

Illustrasjonsbilde: Bærekraftsmålene i skolen. Foto: FN- sambandet 

Veien frem til å få med de tre tverrfaglige temaene; bærekraftig utvikling, demokrati 
og medborgerskap, og folkehelse og livsmestring, var ikke gitt på forhånd. Etter at 
faggrupper hadde jobbet i to år med å få inn de tverrfaglige temaene i alle skolefag, 
valgte Kunnskapsdepartementet først å gå imot faggruppenes forslag og sende et 
nytt læreplanutkast på høring hvor innholdet fra flere av de tverrfaglige temaene 
var kuttet bort fra norsk, matematikk, engelsk og musikk. Tematikken var reversert 
i en rekke andre fag. Kunnskapsdepartementet begrunnet avgjørelsen slik: «De tre 
tverrfaglige temaene skal integreres i fag der det er relevant». 

Læreplanene som var ute på høring var ikke var fremtidsrettede, slik vi vurderte 
det. Elever trenger handlingskompetanse for bærekraftig utvikling og kunnskap om 
hvordan vi kan leve godt i dag, uten å ødelegge for kommende generasjoner.  

Opprop 
I lys av Kunnskapsdepartementets beslutning om å kutte flere tverrfaglige temaer 
bort fra norsk, matematikk, engelsk og musikk, stilte FN- sambandet seg spørrende 
til hvordan departementet kunne hevde at de tre tverrfaglige temaene ikke var hele 
skolens anliggende, når det både er nedfelt i Stortingsmelding 28 (2015-2016), og 
når faggruppene selv argumenterte for at temaene var relevante i alle skolefag. FN- 
sambandet tok derfor initiativ til et opprop på nett som krevde de tverrfaglige 
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temaene tilbake i alle fag. I juni ble oppropet levert til departementet. Bak oppropet 
står både lærere, lærerutdannere, fagpersoner og organisasjoner. Per februar 2020 
har underskriftskampanjen 414 digitale signeringer.  

De mange som signerte oppropet og kommentarene deres bekrefter FN-sambandets 
posisjon og legitimitet i det skolepolitiske feltet. Etter oppropet kom også de 
tverrfaglige temaene inn igjen i norskfaget – en seier for FN- sambandet. 

Kronikker og innlegg 
FN- sambandet forfattet flere kronikker som advarte mot å fjerne de tverrfaglige 
teamene fra flere fag, fordi vi mener det kunne gi en skole som ikke klarer tilby 
morgendagens globale medborgere nødvendig kunnskap, erfaring og ferdigheter. 
Kronikkene resulterte i svar fra kunnskapsdepartementet, og medvirket 
sannsynligvis til at de nye læreplanene har blitt mer fremtidsrettede.  

 

 

 

 

  

Skjermdump av FN- sambandets kronikker 
fra ulike medier 
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Aktiviteter i skolen 
Skoleverket, barn og unge er FN- sambandets viktigste målgruppe. Gjennom 
rollespill og foredrag om fred og konflikt, menneskerettigheter, klima og FNs 
bærekraftsmål når vi en generasjon som er i ferd med å ta viktige valg for egen 
fremtid.  

 

Sikkerhetsrådsspill i den nye bystyresalen i Sandnes rådhus. 60 elever fra Sandes 
videregående skole deltok. Foto: Sandnes kommune 

 

FN-rollespill, og særlig Sikkerhetsrådsspillet, har vært FN-sambandets flaggskip i en 
årrekke. Det er en tverrfaglig aktivitet hvor elevene skal simulere et møte om en gitt 
konflikt i FNs sikkerhetsråd. Aktiviteten gir elevene god trening i de grunnleggende 
ferdighetene, samt trening i muntlig kommunikasjon, undring og utforsking, 
samfunnskritisk tenkning og forståelsen av sammenhenger. Elevene må sette seg 
godt inn i den aktuelle konflikten før rollespilldagen, og får på den måten 
dybdekunnskap om FN og internasjonale konflikter. Målsetningen er at rollespillet 
bidrar til at elevene blir engasjerte, kritisk tenkende unge mennesker med 
handlingskompetanse til å bidra til debatt og demokrati.  

I spørreundersøkelser til lærere de siste tre årene, svarte 83 prosent at de mente 
rollespillet om Sikkerhetsrådet var svært relevant for at elevene skal kunne nå 
lærerplanens kompetansemål, og 67 prosent mente elevene hadde fått en svært god 
læringseffekt ut av rollespillet. De fleste elevene brukte mellom 10 og 20 timer på 
hele prosessen rundt rollespillet. 98 prosent av de spurte lærerne ville anbefale 
andre å delta på rollespillet.  
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Det er grunn til å tro at engasjementet som skapes gjennom disse aktivitetene setter 
spor og er noe ungdommene snakker om med venner og familie. På den måtes 
spres engasjement, kunnskap og interesse for temaet også i samfunnet.  

Tema for FN- rollespillet våren 2019 var konflikten i Jemen, mens temaet i 
høstsemesteret hadde atomnedrustning og konflikten mellom Iran og USA. 

Handelsspillet 
I Handelsspillet lærer elevene om ulikheter mellom land og om ulike forutsetninger 
og urettferdige strukturer. Samtidig lærer de om hvordan produksjon og handel 
med varer henger sammen med klimaendringer. Tilbakemeldingene er gode og 
lærere forteller om engasjerte elever med godt læringsutbytte.   

Et av stedene elever fikk prøve seg i 2019, var på Perspektivet Museum i Tromsø, 
som på samme tid hadde en utstilling med tema kommunisme. Å gjennomføre 
Handelsspillet i denne settingen ga elevene et spennende utgangspunkt for 
diskusjoner om ulikhet, utvikling og bærekraftsmålene.  

Handelsspillet på Perspektivet i Tromsø. Foto: Mari Hildung, Perspektivet museum. 

Medlemsskoler 
FN- sambandet har fått 97 nye FN-skoler i 2019, til totalt 731 medlemsskoler totalt 
per 31. desember 2019. Hovedgrunnen til den store veksten i antall medlemsskoler 
er at Montessoriskolene nå har tegnet et kollektivt medlemskap hos oss. De nye 
medlemsskolene er lokalisert over hele landet.  

7

FN-film 2019
Film fra Sør og FN- sambandet samarbeider om å arrangere filmvisninger med
innledning og arbeidsoppgaver for skoleklasser. Kombinasjonen av film og
arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig nysgjerrighet og refleksjon rundt 
internasjonale spørsmål. Filmvisningene følger skoleåret.

Visning av "Flight of the Butterflies" i Arendal på FN-dagen. Foto: Fn- sambandet

I 2019 hadde FN- sambandet tilbud om følgende filmer:

• Barneskole – Blanka (vår) og Flight of the Butterflies (høst)
• Ungdomsskole – Tårnet (vår) og Raketten (høst)
• Videregående – Hatets vugge (vår) og Mustang (høst)
• Ungdomsskole/videregående – The Price of Free – eget tilbud på FN-dagen,

knyttet til ILO 100 år

Klimaturné
Klimaendringene var tema i utallige nyhetssendinger og aviser da Greta Thunbergs
engasjement spredte seg over hele verden. I Norge ble det arrangert klimastreiker 
der hundrevis av ungdommer møtte opp for å kreve handling i klimasaken.

FN- sambandet tok ikke standpunkt i saken, men som kunnskapsleverandør sendte
vi nyhetsbrev og informasjon til skolene med tips om ressurser på klima og
klimaendringer fra våre nettsider. Tilbakemeldingene var gode, og mange lærere
fortalte at stoffet ble nyttig i undervisningen og skapte engasjement blant elevene.
Bruken av klima-stoffet vårt på fn.no økte betraktelig.
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arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig nysgjerrighet og refleksjon rundt 
internasjonale spørsmål. Filmvisningene følger skoleåret. 

 

Visning av "Flight of the Butterflies" i Arendal på FN-dagen. Foto: Fn- sambandet 
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Klimaturné 
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Klimastreikere i Oslo i mars 2019. Foto: FN- sambandet 

I årets første måneder gjennomførte vi også en omfattende klimaturné for Oslos 
skoler. Oslo-skolen ble valgt fordi byen var europeisk miljøhovedstad i 2019. Over 
4200 elever fordelt på 150 oppdrag fikk med seg foredragene våre.   

UNESCO skolenettverk 
I september arrangerte FN- sambandet det årlige seminaret for lærere og 
skoleledere for UNESCO-skolene i Norge, skoler tilknyttet det internasjonale 
skolenettverket ASPnet (Associated Schools Network). Dette er nettverket for lærere 
som er tilknyttet UNESCO-skolene i Norge og norske skoler i utlandet. FN-
sambandet har den nasjonale koordinatorrollen for nettverket. Årets seminar ble 
avholdt på Rjukan og Notodden, med base på Gaustablikk høyfjellshotell, og samlet 
37 lærere og skoleledere fra 21 ulike skoler i det norske nettverket.  

Med temaet «Rettferdig arbeidsliv og bærekraftig utvikling i nye læreplaner» ble 
lærerne presentert for både faglige foredrag og ekskursjoner rundt Rjukan-
Notodden industriarv, ett av åtte steder på UNESCOs liste over kultur- og naturarv. 
Seminaret skaper engasjerte lærere som deler erfaringer og ideer knyttet til 
undervisning av verdensarv - kulturarv og naturarv. 

"Snakkast på fjorden" 
Kontoret i Bergen deltok for andre år på rad i det store samarbeidsprosjektet 
"Snakkast på fjorden", sammen med Bergen og omland Friluftsråd og stiftelsen 
Kystkultur.no. «Snakkast på fjorden» er et undervisningsopplegg i, ved og på 
fjorden. Lærere og elever har gitt tilbakemeldinger på at de har fått økt kunnskap 
og forståelse for FNs bærekraftsmål.  
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Som en del av «Snakkast på Fjorden» utforsker elever fra Austrheim videregående skole, sammen med en 
marinbiolog, artene fra fjæra og ned til ca. 2 meters dyp. Foto: FN- sambandet 

 

Lærerreise til New York 
Også i 2019 gjennomførte også FN- sambandet en studiereise til FN i New York for 
16 lærere. Deltakerne på reisen fikk blant annet oppleve et møte i Sikkerhetsrådet 

og andre møter og arrangementer i 
FNs hovedkvarter. Den norske FN-
delegasjonen holdt relevante 
foredrag for gruppen. 

Målet med disse reisene er økt 
kunnskap og kjennskap til FN og FNs 
virksomhet for deltakerne. 
Programmet legger også opp til å 
bedre forståelsen av det multilaterale 
systemet og gangen i FNs arbeid.  

Det er det tiende året FN- sambandet 
gjennomfører slike studieturer. 
Tilbakemeldingene fra årets lærere 
er at dette har gitt uvurderlig innsikt 
om FN, som vil komme til svært god 
nytte i undervisningen deres.  

Ifølge tilbakemeldingene i etterkant, 
har studieturen også stor betydning 
for skolens satsning på FN-

sambandets prosjekter, særlig FN-
rollespill. 

 

Lærere på besøk i FN-bygningen. Foto: FN- 
sambandet 
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FN-dagen landet rundt 
Vi markerte FN-dagen 24. oktober med over 30 arrangementer fra nord til sør. 
Dagen er en merkedag for alle som jobber i FN- sambandet, blant annet fordi den 
lar oss sette søkelys på viktige FN-temaer som fred og sikkerhet for alle.  

 

                         Generalsekretær Anne Cath da Silva om FN-dagens betydning på NRK                            
Nyhetsmorgen 24. oktober. Skjermdump fra NRK TV. 

 

Tusenvis av barn, unge og voksne fikk være med på FN-dag appeller, foredrag, film-
visninger og rollespill i anledning dagen. Her er noen smakebiter:  

Internasjonal uke: I Bergen integreres FN-dagen inn i Internasjonal uke som er et 
årlig arrangement i samarbeid med Bergen kommune og Hordaland 
fylkeskommune der FN-sambandet er sekretariat. Internasjonal uke har rundt 50 
arrangementer som lokale organisasjoner og skoler selv arrangerer. Årlig 
mobiliseres rundt 50 innvandrergrupper i arrangementene. Internasjonal uke 
bidrar til å opprettholde Bergens identitet som en åpen og utadvendt internasjonal 
by som både tar et lokalt og globalt ansvar for bærekraftig utvikling.  

Debatt om FNs sikkerhetsråd: I samarbeid med FN-organisasjonene i Norge, 
arrangerte vi en større debatt med fokus på Norges sikkerhetsrådskampanje på 
Litteraturhuset i Oslo. Rundt 100 publikummere fikk med seg debatten der Kai Eide, 
Jette Christensen, Aksel Fridstrøm, Gro Lindstad og Catharina Bu debatterte Norges 
potensielt fremtidige rolle i FNs sikkerhetsråd.  
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Politisk rådgiver Marte Ziolkowski fra UD og Kai Eide under                                                                        
debatten på Litteraturhuset i Oslo. Foto: FN- sambandet 

Barnetog og filmvisning: I Arendal ble dagen feiret med barnetog der ordfører 
Robert Cornels Nordli hilste til barna. Det ble arrangert filmvisning og en 
oppvisning og workshop i etterkant av filmen av kunstner Ane Skjævesland.  

 

Barnetog i Arendal. Foto: FN- sambandet 
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FN-dagen for barnehagene i Oslo: I samarbeid med Domkirken og Kirkens 
Nødhjelp, arrangerte FN- sambandet to samlinger for til sammen rundt 1200 
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.  

 

  
Barn fra den samiske barnehagen i Oslo får hilse på FN-filuren etter besøk i Domkirken. Foto: FN- 
sambandet 
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ILO og arbeidslivsspørsmål 
Informasjonstjenesten om Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO er en del 
av FN-sambandets mandat. Virksomheten finansieres av FN-sambandet og gjennom 
tilskudd fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Målet er blant annet å øke 
kunnskapen og interessen om ILO og internasjonale arbeidslivsspørsmål.  

 

FN-sambandet forvalter temasider om ILO og internasjonalt arbeidsliv på fn.no, og 
publiserer norske oversettelser av ILO-konvensjoner. Vi svarer også på 
henvendelser fra publikum om temaet. Vi produserer pressemeldinger og har 
relevante arbeidslivssaker i nyhetsbrev og på sosiale medier.  

Temasiden om arbeidsliv hadde 7160 sidevisninger i 2019, en økning på 80 prosent 
fra året før. Organisasjonssiden vår om ILO hadde 5500 sidevisninger, 68 prosent 
opp fra året før. Økningen skyldes sannsynligvis jubileumssatsningen på temaet i 
skolen, fotoutstillingene og feiringen av ILOs 100-årsdag.   

I 2019 gjennomførte vi 34 rollespill om ILO og internasjonalt arbeidsliv på skoler 
over hele landet. Rollespillet «Tekstilfabrikken» lot i fjor nesten 1000 elever få 
prøve seg som ILO- rådgivere, arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter i 
tekstilindustrien i Kambodsja. Rollespillet er en god inngangsport til å diskutere 
viktigheten av trepartssamarbeid, sosial dialog og ILOs rolle. Tilbakemeldingene fra 
lærere som har vært med på oppleggene rundt dette rollespillet er gode. Elevene 
engasjerer seg og læringsutbyttet er stort.    

Flere tusen har fått være med på fremvisningene av filmen «Price of Free», om 
vinner av Nobels Fredspris Kailash Satyarthi og kampen mot barnearbeid og 
menneskehandel. I tillegg deltok mer enn 700 elever i prosjektet «FN-avis», der de 
skrev om ILO og arbeidsliv i en egenkomponert nettavis.  

FN-sambandet har observatørstatus i Den norske ILO-komiteen, og deltok på 
møtene komiteen avholdt i 2019. FN-sambandet var også til stede og rapporterte fra 
den internasjonale arbeidskonferansen i Genève.  

ILOs 100-årsjubileum  
ILO feiret 100 år i 2019 og jubileet ga en god mulighet til å satse ekstra på 
formidling av stoff om ILO og internasjonalt arbeidsliv. På vegne av Den norske 
ILO-komiteen arrangerte vi en jubileumskonferanse på Nobels fredssenter i 
september for rundt 120 publikummere. Konferansen ble ledet av tidligere NRK-
anker Christian Borch og ILOs generaldirektør Guy Ryder deltok i samtaler og 
debatt sammen med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, arbeids- og sosialminister 
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Anniken Hauglie og toppene i arbeidslivet. Ryder åpnet også en fotoutstilling med 
tema ILO før og nå på Stranden på Aker Brygge.  

Generaldirektør Guy Ryder beskuer fotoutstillingen i Oslo. Foto: Marcus Karkash 

Flere tusen mennesker passerte utstillingen i ukene den stod på Aker Brygge. Den 
fikk gode tilbakemeldinger fra publikum, og ble senere flyttet til Universitetet i Oslo 
og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Ulike varianter av 
utstillingen med tilpasset skoleopplegg ble sendt på turné. Flere hundre barn og 
unge har studert bildene, løst relevante oppgaver og fått kunnskap om viktige 
temaer i norsk- og internasjonalt arbeidsliv.  

Elever ved en videregående skole i Tromsø. Foto: FN-sambandet 

I oktober ble for eksempel ILO-utstillingen vist flere steder i Tromsø og under 
kinovisninger av den prisbelønte filmen "Price of Free". Flere enn tusen elever 
deltok på foredrag om arbeideres rettigheter, ILO og FNs bærekraftsmål. Vi 
opplevde stort engasjement fra både elever og lærere som deltok. 

15

Andre aktiviteter gjennom året
Bærekraftsmålene på nord-samisk
I 2019 ble FNs bærekraftsmål og tilhørende undervisningsressurser for barneskole,
ungdomsskole og videregående tilgjengelig på nordsamisk. Bærekraftsmålene ble
oversatt av FN-sambandet med midler fra UNESCO- kommisjonen.

De oversatte undervisningsressursene har som mål å vise elevene hvordan verden 
henger sammen, engasjere dem i bærekraftige løsninger, utfordre deres kritiske
sans og gi handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling. Nå kan samisk
ungdom være med på den globale dugnaden Agenda 2030 – på sitt eget språk.

Kine Olsen og Elle Mari Dunfjell Oskal fra FN-sambandet under lanseringen av FNs
bærekraftsmål på nordsamisk i Tromsø 25. oktober 2019. Foto: Svein Harald Lian

Kommuneprosjekt på bærekraftsmålene
Kommuneprosjektet vårt har som mål om å spre kunnskap om bærekraftsmålene i
kommune-Norge, og bidra til at kommunene tar med seg FNs bærekraftsmål inn i
sitt arbeid og i utformingen av sine planer.

Vi har vært i dialog med rundt 25 kommuner og fylkeskommuner, for å diskutere
deres behov. Vi har holdt foredrag og arrangert bærekraftsverksteder for politisk
valgte og kommunalt ansatte. Det har vært særlig viktig å inkludere kommunene
med få ressurser som ikke kan betale for eksterne konsulenter og foredrag. Vårt 
viktigste bidrag i møtet med kommuner og fylker er å hjelpe dem med å sette de
globale målene inn i en lokal kontekst.

Vi samarbeider med KS om å nå ut til kommune-Norge med informasjon og
kunnskap, og KS har valgt å lenke til fn.no for informasjon om bærekraftsmålene.
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Kine Olsen og Elle Mari Dunfjell Oskal fra FN-sambandet under lanseringen av FNs             
bærekraftsmål på nordsamisk i Tromsø 25. oktober 2019. Foto: Svein Harald Lian 
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Samarbeidet med KS er sentralt, og vår vurdering er at opprettelsen av regionale 
nettverk bidrar til god kompetansedeling på tvers i regionene. Dette ser vi som et 
positivt bidrag til implementeringen av bærekraftsmålene lokalt.  

FN-sambandet ble også fremhevet som en strategisk partner i Statsbudsjettet for 
2020 under kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Vi fikk også 
finansiering fra samme departement på 150 000 kroner i 2019. Pengene brukes til å 
videreutvikle og drifte prosjektet videre.     

 

Fokus på barnekonvensjonen 
For tredje året på rad inviterte FN-
sambandet, Redd Barna, Tromsø 
Idrettsråd og Tromsø kommune i 
samarbeid med flere av byens 
idrettslag og kulturinstitusjoner til 
storstilt feiring av FNs 
barnekonvensjon. Barnas dager 
legger til rette for at barn og familier 
i Tromsø skal bli bedre kjent med 
fritidstilbudene som fins i byen, og 
få lov til å teste dem ut gratis.  

Barnekonvensjonens artikkel 31: 
Retten til lek, fritid og hvile og 
artikkel 12: Retten til å si sin mening 
og bli hørt står sentralt under 
bursdagsfeiringen. Det er FN-filuren 
som forteller om 
Barnekonvensjonen og barns 
rettigheter på Barnas dager. 

 

 

 

 
 

 

Barn i Tromsø hilser på FN-filuren sammen med 
rådgiver Kine Olsen. Foto: Svein Harald Lian 
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Arendalsuka 
FN-sambandet var tilstede under Arendalsuka med en rekke egne arrangementer i 
«Bærekraftshuset» i Arendal sentrum.  

«Bærekraftshuset» var et 
samarbeid med Trigger 
kommunikasjonsbyrå der alle 
de 30 arrangementene gjennom 
uka hadde med fokus på 
løsninger på Bærekraftsmålene.  

Det ukelange prosjektet ble et 
godt eksempel på samarbeid på 
tvers: Sivilsamfunn, 
organisasjoner, politikere, 
kommuner, stat og næringsliv 
stilte opp for å komme frem til 
de aller beste løsningene på 
globale utfordringer.  

Prosjektet ga FN-sambandet god 
synlighet og trakk flere tusen 
publikummere. 

 

Samarbeid for nå målene. Noen av 
debattdeltagerne sammen med FN-
sambandets generalsekretær i 
Bærekraftshuset. Foto: FN-sambandet 

 

High Level Political Forum 
FN-sambandets generalsekretær var med på FNs høynivå-forum, og deltok i den 
norske delegasjonen i HLPF, i New York. HLPF er et underorgan for FNs 
generalforsamling og ECOSOC med ansvar for organisasjonens politikk for 
bærekraftig utvikling.  
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Sivilsamfunnsrepresentanter med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein;                        
Beathe Ødegård fra SAIH, Irene Dotterud-Flaa fra ForUM, FN-sambandets   
 Anne Cath da Silva og Thea Willoch Njaastad fra LNU. 

 

Tiltak som skaper engasjement i befolkningen for internasjonale 
spørsmål:  
Internasjonalt seminar i Tromsø er en 
debattrekke som koordineres av FN-
sambandet. I 2019 arrangerte vi 27 
seminarer i samarbeid med en ulike 
organisasjoner.  

I sin koordinatorrolle tilrettelegger FN-
sambandet for at byens frivillige 
organisasjoner kan ha regelmessige 
debattmøter om utvikling og 
internasjonale spørsmål i løpet av 
kalenderåret.  

Til sammen var over 1400 mennesker 
innom Internasjonalt Seminar i 2019, 
som i all hovedsak ble arrangert på 
Tromsø bibliotek og byarkiv. 
Publikumsgruppen var svært variert 
med hensyn til alder, kjønn, etnisitet og 
yrkesbakgrunn.  
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I Stavanger er FN-sambandet med om å organisere Global morgen i samarbeid med 
Stavanger kulturhus Sølvberget og Fribyforfatternettverket. Målet er økt kunnskap 
om landsituasjoner og internasjonal politikk. Fremmøtet på Global morgen i 
Stavanger er økende og hvert møte trakk i fjor rundt 150 publikummere. De 
frammøtte gir gode tilbakemeldinger etter møtene, og en del har også forslag til nye 
temaer. En del samles også for å diskutere dagens tema etter debattene.  

FNs bærekraftsmål markerte seg som en tydelig fellesnevner for mange av 
bidragene seminarrekken i 2019, og var også hovedtema for flere av debattene.  

I Kristiansand har FN-sambandet kontorer på ARKIVET freds- og 
menneskerettighetssenter og samarbeider tett med Stiftelsen Arkivet og Røde Kors 
Agder som er samlokalisert. Gjennom dette samarbeidet bidrar FN-sambandets 
Kristiansandskontor til en rekke lokale aktiviteter i løpet av året. Et av disse er 
samtaleserien Her og Nå på ARKIVET som er et direkte «talkshow» hvor tre 
inviterte gjester og en ordstyrer samtaler om tema som for eksempel hatprat og 
rasisme, falske nyheter, ungdomskriminalitet og homofiles rettigheter. 
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FN-sambandets nettsider 

 

• Vi har hatt en solid økning fra 2018 der antall besøk er opp 23% og antall 
sidevisninger har økt med 11%.  

• Det er tre sider som særlig har hatt en stor økning sammenlignet med i fjor: 
o Temasiden om klimaendringer 137% økning 
o Siden om FNs bærekraftsmål 60% økning 
o Temasiden om bærekraftig utvikling 40% økning.  

• Vi satte ny rekord mars 2019 med over 400 000 besøk på sidene våre. 
• Vår YouTube-kanal vokser stadig og har nå 2300 abonnenter 

21 
 

 

 

 

Utvikling 2019 
Vi har i tråd med våre satsingsområder skrevet nye temasider på Norge og 
menneskerettigheter, Naturmangfold og Demokrati og medborgerskap 

Vi har oppdatert og utviklet grafikk som er ettertraktet, og får stadige henvendelser 
om bruk og visning. Spesielt fred og sikkerhet, befolkning, flyktninger og klima er 
populære, i tillegg til grafikken tilknyttet FN-rollespillet vårt om Iran.  
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Vi har utviklet samiske sider i samarbeid med avdelingen i Tromsø, med FNs 
bærekraftsmål på nordsamisk: https://www.sami.fn.no/ 

Statistikksidene våre var en hovedsatsing i 2019. Vi har effektivisert med å legge til 
automatisk innhenting av data, API, for indikatorer fra UN sustainable 
development database og fra Verdensbanken.   
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Globalis/ nordisk samarbeid 
Til sammen har fn.no og alle våre nordiske sider i perioden hatt 6,5 millioner besøk 
og 17,5 millioner sidevisninger. 

Globalis Danmark 16 % oppgang 
Globalis Finland 43 % oppgang 
Globalis Sverige 16 % oppgang 
Globalis Island 1 % oppgang 

Undervisningssidene 
Vi har registrer 400 000 sidevisninger på våre undervisningsopplegg og en økning 
på 15% i forhold til året før.  

Av alle våre opplegg er det «Befolkning, migrasjon og ulikhet» for ungdomsskole 
som topper med 65 000 sidevisninger, og FN-rollespillet med 55 000 sidevisninger 

Vi har samlet våre oppgaver på bærekraftsmålene i tre ulike «ressursbanker» og 
det er disse som er mest populære på alle trinn. 

-41 000 til ungdomsskole 

-34 000 til videregående skole 

-10 000 til barneskole  
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Presse og media 
I 2019 hadde vi 60 henvendelser fra pressen, mot 65 i 2018 og 67 i 2017. Dette er i 
hovedsak fordelt på rikspresse, fagpresse og regionaviser. I 2019 hadde vi totalt 873 
oppslag i fjor oppslag i Retriever, fordelt på ulike medietyper, riks- og lokalpresse. 
Det er en god økning fra året før. 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.   

 

 

Generalsekretær Anne Cath da Silva blir intervjuet av Agderposten under              
Arendalsuka 2019. Foto: FN-sambandet 

 

Pressemeldinger  
I 2019 sendte vi ut 44 artikler eller pressemeldinger via NTB Info. Av disse var 26 
utsendelser vårt ukentlige «Denne uka i FN». Tallene er noe lavere enn tidligere, 
fordi vi var uten presserådgiver noen måneder. Antall mottakere av nyhetsbrevet 
er på rundt 400 personer, med hovedvekt av journalister. 

Sosiale medier  
Facebook er FN-sambandets viktigste sosiale mediekanal. Facebook-siden vår har 
9583 følgere. Målet for 2020 er 10 000 følgere. Vår Facebook-side som retter seg 
spesielt mot skoleverket heter «Verden i skolen». Den hadde 7849 følgere i 2019.  

25 
 

Vi satser mer på Instagram enn tidligere. 31. desember hadde vi 1913 følgere. Vi har 
som mål å nå 3500 innen 31. desember 2020.  

 

Instagrampost fra nattevandringen for bærekraftsmålene i 2019. 

 

For å nå dette jobber vi strukturert mot en publiseringsplan og lager mye av 
innholdet selv. Vi skal også jobbe tettere med samarbeidsprosjekter med andre 
organisasjoner. På denne måten får vi spredt budskapet vårt og utvidet vårt 
publikum. På Instagram publiserer vi fra arrangementer og FNs merkedager.  

Twitter: Antall følgere 5101. Her 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. 
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Tre ansatte deltok som observatører på WFUNA International Model UN (WIMUN) 
2019 i Genève – en konferanse med 500 deltakere fra til sammen 50 land som deltar 
i ulike FN-rollespill. Deltakerne kom primært fra videregående skoler og 
universiteter, men også enkelte ungdomsskoler var representert, med deltakere 
helt ned i 13 års alder. Konferansen varte i 4 dager og simuleringene inkluderte en 
rekke av FNs organer, som Sikkerhetsrådet, Generalforsamlingen og ILO.  

Arbeidsmiljøundersøkelse 
FN-sambandet gjennomførte en arbeidsmiljøundersøkelse i organisasjonen i 2019, 
den første på en god stund. Den ble gjennomført av en ekstern leverandør; EBHR, 
og ledelsen hadde et godt samarbeid med samarbeidsutvalget i organisasjonen for 
gjennomføringen. Organisasjonens styrker, ifølge undersøkelsen, var blant annet 
autonomi, støtte fra kollegaer og internt samarbeid. På områdene som fikk lavere 
score, har vi laget en tiltaksplan for å bedre tilbakemeldingskulturen vår, 
investering i medarbeider- og kompetanseutvikling og anerkjennelse fra ledelsen.    

Personale  
FN-sambandet har i 2019 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. I tillegg har 
det vært engasjert frilansere i forbindelse med konkrete aktiviteter 

De ansatte har gjennom året fordelt seg som følger: 

Generalsekretær:    1 årsverk 
Administrasjonsavdelingen:  5 årsverk 
Kommunikasjonsavdelingen:  6 årsverk 
Region Øst:     5 årsverk 
Region Sør-Vest:    6 årsverk 
Region Nord-Midt:    5 årsverk 

Sykefravær 
FN-sambandet har lavt sykefravær, og gjennomsnittsprosenten i 2019 var på 3,51 
prosent, dette er en liten forbedring fra året før. 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 2019 var det ansatt 19 kvinner og 9 menn i FN-sambandet. Organisasjonens 
øverste leder er kvinne, og ledergruppen består av 4 kvinner og 2 menn. 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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Organisasjonen 
FN-sambandets rammeavtale med Utenriksdepartementet for fire nye år ble 
inngått i januar i 2020 og vil gjelde ut 2023. Vi har tidligere hatt treårige avtaler, og 
er derfor fornøyde med en lengre avtaleperiode denne gangen, fordi det bidrar til 
stabilitet og mulighet for langsiktig, strategisk planlegging og investeringer. En 
annen fordel er at avtalen vår med UD nå følger strategiperioden vår.     

Vårt fokus i 2019 var å videreføre gode 
samhandlingsevner og utnyttelse av kompetanse på 
tvers i organisasjonen. Slik blir enda bedre rustet til å nå 
våre strategiske mål. Å ivareta personvern (GDPR) og å 
effektivisere organisasjonen var også et prioritert 
område 2019. Dette arbeidet videreføres i 2020  

Vi ble i 2019 Miljøfyrtårnsertifisert og er blitt enda mer 
bevisste våre grønne verdier og målsetning om en 

bærekraftig drift. Vi ønsker også at sertifiseringen skal påvirke våre medlemmer og 
samarbeidspartnere til å bli miljøsertifisert.   

Kompetansebygging internt - studietur Genève  
I 2019 hadde FN-sambandet fokus på kompetanseheving internt. Flere ansatte fikk 
delta på kurs, konferanser og reiser. I mars fikk tre ansatte være med på den årlige 
lærerreisen til New York, sammen med to reiseledere fra organisasjonen. Vi deltok 
også med en observatør under åpningen av FNs generalforsamling.  

 

FN-sambandets rådgivere sammen med FN-ambassadør Hans Brattskar   
 ved den norske FN-delegasjonen i Genève 
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Organisasjonskart, desember 2019 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Organisasjonsmodell FN-sambandet, desember 2019. Totalt: 28 årsverk, 
ikke inkludert Internasjonalt Seminar funksjon i Tromsø (0.3), 
studenter og praktikanter 
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FN-sambandets styre  
Styreleder 
Trine Lise Sundnes (Handel og Kontor Norge) 

Nestleder 
Mari Strømsvåg (LNU) 

Styremedlemmer 
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) 

Kine Olsen (ansattrepresentant i styret) 
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FN-sambandets medlemmer 
4H Norge 

Atlas-Alliansen 

Aurora Live Aid 

Bahai-Samfunnet i Norge 

Care Norge 

Caritas Norge 

Changemaker 

CISV Norge 

Fagforbundet 

Handel og Kontor i Norge 

Hovedorganisasjonen Virke 

Human-Etisk Forbund 

IMPACT Norway 

Kirkens Nødhjelp 

Landeskogen Peace Center AS 

LO - Landsorganisasjonen i Norge 

Landsrådet For Norges Barne- og 
Ungdomsorganisasjon 

Naturvernforbundet 

NHO Service og Handel 

NITO - Norges Ingeniør - og 
Teknologorganisasjon 

Noregs Ungdomslag 

Norges Fredslag 

Norges Kvinne- og Familieforbund 

Norges Veteranforbund For 
Internasjonale Operasjon 

Norsk Arbeidsmandsforbund 

Norsk Esperanto-Forbund 

Norsk Folkehjelp 

Norsk Nærings og 
Nytelsesmiddelarbeiderforbund 

Norsk Studentorganisasjon 

Norsk Sykepleierforbund 

Norsk Tjenestemannslag 

Norsk Transportarbeiderforbund 

NHO - Næringslivets 
Hovedorganisasjon 

Operasjon Dagsverk 

Politiets Fellesforbund 

Redd Barna 

Soroptimist forbundet 

Spekter 

Stiftelsen Arkivet 

Studieforbundet AOF Norge 

Tekna- Teknisk-Naturvitenskapelig 
Forening 

Unio 

Utdanningsforbundet 

IKFF - Internasjonal kvinneliga for 
fred og frihet 

Yrkesorganisasjonenes 
Sentralforbund 

Regnskap
 Note 2019 2018
   
INNTEKTER    
Inntekter  3) 571 595 707 223
Tilskudd fra utenriksdepartementet 4) 30 300 000 29 800 000
Øremerkede tilskudd 5) 3 578 487 1 811 341
Gebyrer foredrag / kurs  387 674 379 602
Kontingenter  428 350 388 750
Sum inntekter  35 266 106 33 086 916
   
KOSTNADER   
Prosjektavsetninger  222 000 100 000
Kjøp / produksjon  av materiell  -550 282 -538 730
Lønnskostnader 1) -20 495 358 -19 879 633
Driftskostnader 2) -13 995 340 -12 721 062
Sum kostnader  -34 818 980 -33 039 425
   
Driftsresultat  447 126 47 491
   
Renteinntekter  30 922 19 109
   
Ordinært resultat  478 048 66 600
   
Årsresultat  478 048 66 600
   
Disposisjon av årsresultat   
Overføres til egenkapital FN-sambandet  348 048 -5 400
Prosjektavsetninger 6) 130 000 72 000
Sum  478 048 66 600
   

NOTER TIL REGNSKAPET 2019 OG 2018   
   
Prinsippnote:  FN-sambandet følger regnskapsloven for små foretak og legger til grunn regnskapsprinsippet.   
 
1) Lønnskostnader fordeler seg slik   
 Lønn  13 963 482 13 529 439
 Feriepenger  1 804 937 1 776 139
 Innskudd til Statens Pensjonskasse  1 895 001 1 721 207
 Arbeidsgiveravgift  2 375 546 2 329 407
 Diverse personalkostnader  541 046 412 563
 Refusjon fra NAV  -670 472 -750 982
 Sum  19 909 540 19 017 773
 Honorarer  585 818 861 900
 Sum  20 495 358 19 879 673
   
 Antall ansatte har i perioden vært        28 29
 Lønn Generalsekretær inkl.feriepenger  811 854 770 808
 Generalsekretær har i tillegg fri telefon og bredbånd   
 FN-sambandet er medlem i Statens Pensjonskasse   
 Man har også  i 2019 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    
 Kontorlokaler  -4 270 570 -4 139 606
 Kontormaskiner/inventar 2a) -1 141 071 -1 014 554
 Utbetaling selvstendig næringsdrivende 2b) -477 561 -520 105
 Kontorrekvisita/trykksaker  -156 315 -195 085
 Annonser  -154 415 -80 006
 Bøker/tidsskrifter/abonnementer  -323 368 -237 409
 Telefon/internett/data KART 2c) -3 475 335 -2 423 339
 Porto/frakt  -80 190 -74 366
 Forsikringer  -28 127 -17 952
 Diverse  -133 241 -208 915
   
 Reiseutgifter  -1 381 890 -1 487 399
 Kurs/møteutgifter  -2 231 141 -1 963 917
 Fellesporsjekter/samarbeidsprosjekter 2d) -142 116 -358 409
   
 Sum  -13 995 340 -12 721 062
   

2a) 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 skolern. 

2b) Her er utgifter til konsulenter i forbindelse med organisasjonsutvikling bokført. Posten blir også belastet ved 
innleie av personer eller mindre foretak til ulike arrangementer.

2c) Det har blitt gjennomført større oppgraderingsprosjekter på våre hjemmesider i 2019.
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.
3) Her har vi bokført husleie fra Atlas-Alliansen og Nansens Fredssenter. 
4) I ordinært tilskudd er det i 2018 og 2019 inkludert tilskudd til internasjonalt seminar i Tromsø. 
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 700 000. Arbeids- og sosialdepartementet gir et årlig tilskudd på 550 000 
til ILO informasjon. I forbindelse med ILO jubileet har ulike samarbeidspartnere bidratt med til  
sammen 1 135200. Mindre tilskudd fra ulike lokale samarbeidspartnere blir også bokført her. 

6) Se note 3 til balansen

Balanse
 Note 2019 2018
      
OMLØPSMIDLER  
Kundefordringer  313 045 167 723
Andre fordringer  0 0
Forskuddsbetalte kostnader  1 158 478 1 202 681
Mellomregningskonto  0 0
Sum fordringer  1 471 523 1 370 404
     
Kasse  0 232
Bank 1) 6 950 127 6 974 347
Bank skattekonto  687 216 732 8693
Sum bankinnsk og kontanter  7 637 343 7 707 448
   
Sum omløpsmidler  9 108 866 9 077 852
   
EGENKAPITAL OG GJELD  
Egenkapital  -4 091 782 -3 743 732
Sum egenkapital  -4 091 782 -3 743 732
    
Leverandørgjeld  -1 378 837 -1 541 857

OBS konto 2) -87 279 -84 207
Skyldig skattetrekk  -662 198 -708 440
Skyldig pensj / trekk / kont  -14 194 0
Skyldig off. Avgifter  -669 678 -671 476
     
Prosjektavsetninger 3) -430 000 -552 000

Påløpne feriepenger  -1 774 898 -1 776 140
Sum kortsiktig gjeld  -5 017 084 -5 334 120

Sum egenkapital og gjeld  -9 108 866 -9 077 852
    
  

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)  Man satte av kr 300 000 av ekstra inntekter i 2018 til blant annetoppgradering av våre lokaler.  
 Da man ikke vet om man kan forlenge leieforholdet ut over 2022 har vi satt dette på vent. Det er satt av 100 000 av mid-

ler  
bevilget fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til prosjekt utvikling og drift av verktøykasse for norske 

 kommuners implementering av   FNs bærekraftsmål samt 30 000 av bevilgede midler fra Unesco kommisjonen til  
oversettelse av FNs bærekraftsmål til samisk. Dette da prosjektene fortsetter inn i 2020.   
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Vi utøver profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, i samsvar med lov om 
Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og internasjonale standarder for offentlig finansiell 
revisjon. 

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 lover og regler som sikrer håndtering av lønn, anskaffelser og 
inntekter.  

Vi kommuniserer med ledelsen om det planlagte omfanget av revisjonen og når revisjonsarbeidet skal 
utføres. Vi vil 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 lover og regler som 
sikrer håndtering av lønn, anskaffelser og inntekter, gjennomfører vi utvalgte revisjonshandlinger for å kunne 
uttale oss om hvorvidt det er vesentlige brudd på slike regelverk.   

Uttalelse om øvrige forhold 
Konklusjon knyttet til lover og regler som sikrer håndtering av lønn, anskaffelser og inntekter  
Vi uttaler oss om med moderat sikkerhet hvorvidt vi er kjent med forhold som tilsier at virksomheten har 
disponert bevilgningene på en måte som i vesentlig grad strider mot lover og regler som sikrer håndtering av 
lønn, anskaffelser og inntekter. Moderat sikkerhet for uttalelsen oppnår vi gjennom revisjon av årsregnskapet 
som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi finner nødvendige. 

Basert på revisjonen av årsregnskapet, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomheten har disponert 
bevilgningene i strid med lover og regler som sikrer håndtering av lønn, anskaffelser og inntekter. 

 

Oslo; 29.05.2020 

Etter fullmakt  

Tora Struve Jarlsby  
ekspedisjonssjef Ola Hollum 
 avdelingsdirektør 
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Riksrevisjonens beretning 

Til FN-sambandet i Norge      

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet   
Konklusjon  
Riksrevisjonen har revidert FN-sambandet i Norge årsregnskap for 2019. Årsregnskapet består av 
resultatregnskap og balanseoppstilling inklusiv regnskapsprinsipper og noter for regnskapsåret avsluttet per 
31. desember 2019. 

Resultatregnskapet viser sum inntekter på 35 266 106 kroner og sum kostnader på 34 818 980 kroner, og et 
årsoverskudd på 348 048 kroner etter prosjektavsetninger.  

Etter Riksrevisjonens mening gir FN-sambandet i Norge årsregnskap et dekkende bilde av virksomhetens 
disponible bevilgninger for 2019 og kapitalposter per 31. desember 2019, i samsvar med lov om bokføring 
og punkt 3.2 under generelle vilkår i avtalen med Utenriksdepartementet. Resultater for det avsluttende 
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 finansiell 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.  

Ledelsens og styrets ansvar for årsregnskapet  
Ledelsen og styret er ansvarlig for 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 den mener er 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. 

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 finansiell revisjon, 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. 

Vår referanse  2019/00900-61 
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Styrets underskrifter 
Styret i FN- sambandet godkjenner med dette årsrapporten for 2019, samt regnskap 
og balanse for regnskapsåret 2019. 

Mari Strømsvåg 
Nestleder 

Henrik Munthe 
Styremedlem 

Kristine Sperre sill
r:t 

Morten Eriksen 
Styremedlem 

Kine Olsen 
Ansattes representant 

Trine Lise Sundnes 
Styreleder 

-

Anne Cathrine da Silva 
Generalsekretær 

Amar Bokhari 
Styremedlem 

Kristin Sæter 
Styremedlem 

Marit Eggen 
Styremedlem 

Susanne Olsen 
Styremedlem 

 Innhold
33 Styreleders beretning

44 Engasjerende møter 

55 FN-sambandets påvirkningsarbeid 

77 Aktiviteter i skolen

  1155 ILO og arbeidslivsspørsmål

1177 Andre aktiviteter gjennom året

  2222 FN-sambandets nettsider

  2266 Presse og media

  2288 Organisasjonen

  3300 Organisasjonskart, desember 2019

3311 FN-sambandets styre

3322   FN-sambandets medlemmer

3333 Regnskap

3366 Revisjonsberetning

3388 Styrets underskrifter

Forsidebilde: 
I oktober 2019 sørget FN-sambandet for at bærekraftsmålene ble oversatt til nordsamisk. Her holder oversetter Elle Mari Dunfjell Oskal ett av målene. 
Foto: Svein Harald Lian
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FN-SAMBANDETS
ÅRSBERETNING 2019FN-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 bære-
kraftig utvikling.

• FN-FILM
Gratis skolekino med aktuelle filmer om
internasjonale temaer. Vi holder innledning
til filmene, oppsummerer og tilbyr under-
visningsopplegg.

fn.no/skole

Storgata 33 A, 0184 Oslo
Telefon 22 86 84 00

www.fn.no 
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