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Pkt. 3.1. - Beretning for det sentrale ungdomsarbeidet 2016
Medlemmer av det sentrale ungdomsutvalget,
Leder: Christina Beck Jørgensen
Nestleder: Mats Monsen
Medlem: Liz Yvonne Aslaksen
Medlem: Martin Fægri
Medlem: Ana Myrlund
Medlem: Ina Dorthea W. Olsen
1. vara: Are Ødbehr
2. vara: Mihajla Ilincic
3. vara: Andre Thingvold Boberg
I løpet av året trakk Mihajla Ilincic seg som 2.vara i utvalget. 3. vararepresentant Andre
Thingvold Boberg rykket opp som 2.vara. Utvalget ble supplert med en ny 3.vara Victoria De
Oliveria.
Fra oktober 2016
Medlemmer av det sentrale ungdomsutvalget,
Leder: Christina Beck Jørgensen
Nestleder: Mats Monsen
Medlem: Liz Yvonne Aslaksen
Medlem: Martin Fægri
Medlem: Ana Myrlund
Medlem: Ina Dorthea W. Olsen
1. vara: Are Ødbehr
2. vara: Andre Thingvold Boberg
3. vara: Victoria De Oliveira

BERETNING FOR FAGFORBUNDETS UNGDOMSARBEID 2016
Med utgangspunkt i Fagforbundet Ungs handlingsprogram for perioden 2015-2017,
Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 og Fagforbundets strategiplan for
2016, er det gjennomført mange aktiviteter og tiltak.
Fagforbundet Ung har jobbet målrettet med verving, ivaretakelse og gjenvinning av unge
medlemmer.

Det sentrale ungdomsutvalget har jobbet målrettet med veiledning av fylkeskretsene. Dette
gjelder særlig ved fylkeskretsenes oppfølging av eksisterende medlem, for å verve nye
medlemmer og med å gjenvinne medlem som står på restanselistene i fylkeskretsene og
fagforeningene. Alle i utvalget har fått ansvar for sine fadderfylker og oppfølgingen av disse.
Under ligger beretningen til det sentrale ungdomsutvalget:
* Det sentrale ungdomsutvalget
* Medlemsutvikling
* Informasjonsarbeid
* Oppfølging av elev, studenter og lærlingemedlemmer
* Sommerkonferansen
* Skolering
* Leder- /nestledersamlinger
* LOs ungdomsarbeid
* Yrkes NM
* Fagligpolitisk samarbeid
* Barnebyen i Angola
* Palestinian General Federation of Trade Unions
* Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
* Samarbeidspartnere
* Familieleirer sammen med Framfylkingen
* Kvinner på tvers
* Pensjonsquiz
* European Public Service Union
* All Russian L ife-support Workers Union
* Nordisk Samarbeid
* Tannhelse inn i egenandelsordningen

Det sentrale ungdomsutvalget
Det er gjennomført 8 møter, og blitt behandlet 77 saker i 2016. Ved flere av
ungdomsutvalgets møter i 2016 har det blitt invitert eksterne og interne innleder. Utvalget har
deltatt i skolering gjennom forbundet. Alle møter i ungdomsutvalget har vært papirløse. Vi
har hatt som fokus å hjelpe de i fylkene og lokalt, og har derfor deltatt på ulike aktiviteter ute i
fylkene. Vi har holdt billige møter gjennom året slik at vi har kunne brukt mest mulig på å
reise ut i fylkene og bistå de. Dette har blitt gjort ved å ha møte på hytte og i sammenheng
med annen aktivitet slik at vi har spart penger på reising.
Medlemsutvikling
Fagforbundet Ung har hatt stort fokus på rekruttering av unge medlemmer samt beholde de vi
allerede har. Spesifikke vervemål på 10 500 nye medlemmer under 30 år har blitt vedtatt.
Det ble gjennomført to vervekonkurranser i 2016. En som omhandlet det fylke som vervet
mest medlemmer totalt fra mai til september samt en som var for det fylke som vervet flest
yrkesaktive medlemmer fra september og ut året. Hensikten med konkurransene var å øke
oppslutningen rundt verving, samt å fokusere på medlemsgrupper under 30 år som har lav
organisasjonsgrad.
Vi hadde også en egen vervekonkurranse i forbindelse med yrkes NM i Bergen.
Informasjonsarbeid
Vi har jobbet for å videreutviklet informasjonsarbeidet sentralt og laget en ny
ungdomsbrosjyre. Aktiviteten på Fagforbundet ungs nettside, twitterkonto, instagram og
Facebookside har økt og vi er en tydelig og sterk aktør.
Fagforbundet Ung jobber aktivt med å ha oppdatert informasjon om temaer som Fagforbundet
Ung er opptatt av, samt informasjon om ungdomstillitsvalgte og samlinger for unge
medlemmer. De ungdomstillitsvalgte har sammen med informasjonsavdelingen sørget for
jevnlige informasjonsstrøm på siden, samt jevnlige oppdateringer.
Under årets sommerkonferanse på Sundvolden ble det bestemt at ungdommens
informasjonsrådgiver, i samarbeid med nestleder og et knippe ledere/nestledere fra fylkene,
skulle lage en leiravis. Resultatet ble den åtte sider store Sommeravisa, som ble laget på stedet
av pressegruppa, og gitt ut fredag, lørdag og søndag under sommerkonferansen.
Høsten 2016 ble det laget en reklamefilm som ble sendt på 84 kinoer rundt om i Norge, de to
siste ukene i november. Filmen er 30 sekunder lang og ble laget av Eirik Thommessen og
firmaet MEET Productions AS, og distribuert av Media Direct Norge. Pris på produksjon av
filmen var ca. 50.000,-, mens reklameplassen kostet 133 163,-.
Fokus på oppfølging av elev, studenter og lærlingemedlemmer
Elever
Har hatt fokus på elever ved besøk på videregående skoler og sommerleirer og yrkes NM.
Flere fylker har hatt fagdager i samarbeid med seksjonene. Jobbet politisk for at elever som
går på yrkesfag skal få lærlingeplass.

Lærlinger
Vi har i perioden hatt et fokus på å samkjøre vår innsats under lærlingepatruljen. For å få et
felles grunnlag for å diskutere lærlingepatruljen, ble det holdt en egen opplæring fra Telemark
i gjennomføring av patruljen på leder og nestledersamlingen. Fagforbundet har gjennom hele
perioden skrevet debattinnlegg i både lokal- og rikspresse, samt en hel del saker på egne
nettsider. Temaet lærlinger har også blitt vektlagt i samtaler med politiske ungdomsparti.
Høgskole og universitet
Fagforbundet Ung samarbeidet med forbundets seksjoner i forbindelse med høgskolestart.
Stand, foredrag og samarbeid med Høgskoler og universitet blitt gjennomført i mange
fylkeskretser. Noen fylkeskretser har også vært til stede månedlig ved Høgskoler og
universitet. De fleste har fått tilgang på høyskoler og universitet, og mulighet til å ha en rød
sofa på skolen.
Sommerkonferansen
Sommerkonferansen ble avholdt for 12. gang på Sundvolden 17.- 19.juni. Cirka 200 unge
medlemmer deltok. Sentralt ungdomsutvalg fremførte nyskrevet sang til sommerkonferansen i
samarbeid med Vidar Hovland fra HK. Sosialt samvær, nettverksbygging, politikk, faglig og
organisatorisk arbeid sto på programmet. På årets konferanse hadde vi et spesielt fokus på
menneskeverd. Vi hadde innledere som Lisa Bjurwald rasisme i Europa,
Forandringsfabrikken og Norsk Folkehjelp. Vi hadde også parallellseminarer med hvor tema
var blant annet Vest Sahara, TISA, Kommunereform, Norske Samers Riksforbund,
Arbeidsmiljøloven, Fagforbundet på 1-2-3. Vi avholdt også en politisk debatt med politiske
ungdomspartier på Utøya.
Skolering
Målet vårt er at alle ledere og nestledere i fylkene skal ha den kunnskapen de trenger i sine
verv. Temakurs ung har blitt revidert og alle har fått veilederopplæring. Flere har deltatt på
Fase 3 kurs i regi av Fagforbundet. Før sommerkonferansen hadde vi en egen EU/EØS
skolering.
Vi har hatt webinarer med innledere og temaer knyttet til norsk arbeidsliv, endringer i
arbeidsmiljøloven og andre dagsaktuelle temaer.
Vi ønsker at ungdomstillitsvalgte i fylkene og lokalt skal bruke kunnskapen de får på
webinarene i fylkeskretsene og i fagforeningene. Samt påvirke ungdomspolitikerne i
kommunene og fylkene, slik at Fagforbundets arbeidslivspolitikk blir gjennomført.
Leder- /nestledersamlinger
Det har blitt avholdt en felles samling for ungdomstillitsvalgte og nestledere i
ungdomsutvalgene i fylkeskretsene. Vi har også gjennomført regionsamlinger hvor 3 av 5 har
blitt gjennomført. De som har tilhørt regioner hvor det har blitt avlyst på grunn av lav
deltakelse fikk tilbud om å delta på en av de andre regionene. På samlingene gir vi skolering
som er relevant for oppgavene som venter, vi bygger nettverk og deler gode ideer med
hverandre. Vi mener disse samlingene er viktige og lærerike arenaer hvor det har vært fokus

på Landsmøte, organisasjonsutviklingsprosjektet, EØS, egen organisasjon, lærlingepatruljen,
praksispatrulje, samarbeid i LO m.m.
LOs ungdomsarbeid
Vi samarbeider med LO både sentralt, fylkene og lokalt, og vi har deltatt aktivt i LOs
ungdomsarbeid. Vi har deltatt på planleggingen og gjennomføring av LOs sommerpatrulje,
LOs studentservice og praksispatrulje. Flere av medlemmene i sentralt utvalg deltok på LOs
trinn 3 og 4 skolering.
Gjennomføring av praksispatrulje med LO ble gjort i Oslo og Oppland med fokus på
barnehagelærere og sykepleiestudenter. Vi arbeider for at elever og studenter sikres god
oppfølging og faglig forsvarlig veiledning når de er i praksis.
Det sentrale ungdomsutvalget har deltatt på LOs ungdomsaktiviteter, både lokalt, på
fylkesplan og sentralt - LOs sommerpatrulje, lærlingepatrulje, rekrutteringsuka, LOs 1. mai
arrangement, samt ulike aksjoner, demonstrasjoner, kurs og konferanser.
Vi har vært representert i Los sentrale ungdomsutvalg, og i alle 19 fylkene. Det har vært
viktig med tett oppfølging av våre representanter slik at vi alle jobber med de samme målene
og har lik forståelse av vedtak som har blitt fattet.
Vi samarbeider også med de andre forbundene i LO.
Yrkes NM
I oktober deltok vi på Yrkes-NM i Bergen med 16 unge tillitsvalgte fra hele landet. Vi hadde
stand hvor vi vervet mange nye unge medlemmer.
Fagligpolitisk samarbeid
Fagforbundet Ung er en tydelig samfunnsaktør som kjemper for et rettferdig og solidarisk
samfunn med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår, sterke faglige rettigheter, inkludering og
likestilling, internasjonal solidaritet, god kvalitet på offentlige tjenester, arbeid for alle og et
levende miljø.
I perioden har vi jobbet med rabattordninger i kollektivtrafikken gjennom å ta kontakt med
fylkespolitikere i Oppland.
Fagforbundet Ung har i perioden hatt et fagligpolitisk samarbeid med: Arbeidernes
Ungdomsfylking, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Grønn ungdom og Senterungdommen.
Møter har blitt avholdt med varierende intervall og felles kronikker og utspill har blitt
publisert gjennom året. Det sentrale ungdomsutvalget har deltatt på et stort antall eksterne
konferanser for å vedlikeholde kontakten med andre forbund og organisasjoner.
Rød-grønne samlinger.
Det er blitt gjennomført 11 rødgrønne samlinger i fylkene. Det har vært varierende hvilke
partier som hadde mulighet til å delta, men alle samlinger har hatt fokus på samarbeid og
skolering fram mot valgkampen 2017.

Elev og studentkonferansen
Elev og studentkonferansen ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldinger.
Barnebyen i Angola
Fagforbundets engasjement i barnebyen i Angola videreføres, fornyes og styrkes. Vårt mål
har vært å øke med 100 nye bidragsytere under 30 år. Vi har informert om barnebyen og
hvordan man kan bli bidragsyter på alle konferanser og samlinger vi avholder. Ina i det
sentrale ungdomsutvalget er også Angola ambassadør og var i Angola i 2016. I ettertid har
hun reist rundt og snakket om barnebyen, holdt et webinar og skrevet en hjertesak om temaet.
Sett inn tall ved årets slutt – i januar 2017.
Palestinian General Federation of Trade Unions
I februar dro leder og nestleder til vestbredden og møtte ungdommer fra PGFTU sammen med
LO. Fokus på rettigheter for arbeidere, ungdomsledighet, intern organisasjonsbygging i
PGFTU.
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Fagforbundet Ung har utvidet samarbeidet med Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.
Vi har arbeidet mye i solidaritet med det palestinske folk i perioden, anitrasisme og et forbud
mot atomvåpen. Vi har også gjennomført antirasistisk-Lan med stopp hatprat i Norge. Vi har
også hatt et tett og godt samarbeid med Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom rundt
gjennomføring av søndagsaktiviteter på AU-pair senteret
Samarbeidspartnere
Fagforbundet Ung har i perioden samarbeid med: Norges sosiale forum, støttekomiteen for
Vest-Sahara, Fellesutvalget for Palestina, Natur og ungdom, Fairtrade Norge, Ungdom mot
EU, Stopp hatprat, studentorganisasjonen, forbundet for tenner og helse, Norske Samers
Riksforbund ung, Palestinakomiteen, Møter har blitt avholdt med varierende intervall og
felles kronikker og utspill har blitt publisert gjennom året. Det sentrale ungdomsutvalget har
deltatt på et stort antall eksterne konferanser for å vedlikeholde kontakten med de ulike
organisasjonene.
Nasjonal representasjon
Det sentrale ungdomsutvalget har deltatt og holdt foredrag på en rekke ungdomskonferanser
og kurs i fylkeskretsene, ofte arrangert av ungdomsutvalgene i fylkeskretsene. Det har også
vært utstrakt deltakelse på andre arrangementer, både i regi av fagbevegelsen og av andre
viktige alliansepartnere.

Familieleirer sammen med Framfylkingen
Familieleirene er et tilbud til Fagforbundets medlemmer med barn. Det ble gjennomført to
familieleirer i år, en i Hedmark og en i Troms. Fagforbundet Ung deltok i planlegging og
gjennomføring.
Kvinner på tvers
Vi har deltatt i planlegging og gjennomføring av kvinner på tvers. Leder i Fagforbundet Ung
var ordstyrer under konferansen. Sentralt ungdomsutvalg tilbød å dekke 10 plasser på
konferansen, men ingen andre kunne delta.
Pensjonsquiz
Det ble utarbeidet en pensjonsquiz til studiestart, som ett verktøy fylkene skulle bruke til å få
fokus på vanskelige pensjonsspørsmål for ungdom. Totalt 735 har gjennomført
pensjonsquizen. Men 11000 har vært innom.
European Public Service Union
Deltatt i EPSU sitt ungdomsnettverk, og leder har sittet i ungdomsutvalget i EPSU på vegne
av ungdommen i Norden.
All Russian Life-support Workers Union
Finn ut når prosjektet kom i gang og bakgrunnen for prosjektet.
Vi har vært i Russland og hatt besøk fra ALSWU. Fagforbundet Ung har i perioden knytt
nærere bånd til ungdomsorganiseringen til søsterorganisasjonen vår i Russland, ALSWU (AllRussian Life Support Workers Union). Dette har resultert i møter både i Russland og i Norge,
samt deltakelse på hverandres arrangement. Målene våre er å øke antall medlemmer, få flere
unge tillitsvalgte, ha oppdatert informasjon på internett og lære mer om Helse, miljø og
sikkerhet. Vi gjennomførte et webinar om TISA i oktober 2016.
Nordisk Samarbeid
Vi har fortsatt samarbeidet med våre søsterorganisasjoner i de nordiske landene. Fagforbundet
Ung var i 2016 i Danmark på en felles nordisk samlingspunkt for våre søsterorganisasjoner
fra Danmark, Sverige og Finland. Samlingen bestod av faglige innledninger og diskusjoner
rundt felles utfordringer på tvers av landegrensene.
Tannhelse inn i egenandelsordningen
Det sentrale ungdomsutvalget har jobbet aktivt med denne tannhelsekampanje hvor vi krever
at tannhelse blir en del av egenandelsordningen. Ungdommen og pensjonistene i
Fagforbundet har hatt et godt og tett samarbeid og I 2016 har vi utvidet kampanjen og har fått
med oss xx organisasjoner som er med. Vi hadde ved utgangen av året 107.000 liker på
facebook-siden vår Tannhelse inn i egenandelsordningen.

Samarbeidspartnere;
Fagforbundet Pensjonister, Sosialistisk Ungdom, Landsforeningen Unge Funksjonshemmede,
Psoriasis- og eksemforbundet ung, Senterungdommen, Rød Ungdom, AUF, Handel og Kontor
Ungdom, Industri Energi Ungdom, Sjømannsforbundet Ungdom, NNN Ungdom, FOStudentene, EL&IT, NTL ung, Forbundet Tenner & Helse, Pensjonistforbundet, Forbundet
for Ledelse og Teknikk (FLT), Norsk Transportarbeiderforbund, Fattignettverket Norge,
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk Medisinstudentforening, Piratpartiet,
Voksne med medfødt hjertefeil (VMH)
Vi har i ettertid hatt fokuset på temaet oppe på diverse arrangement og konferanser, og i
samtaler med politikere fra ulike parti.
Fagforbundet Ung sitt syn på tannhelse, både som et viktig helseområde, men også som en
videreutvikling av velferdsstaten, har blitt presentert for leder av SV, Audun Lysbakken, og
leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Begge disse partiene har i etterkant gjort
vedtak om tannhelse som en viktig sak fram mot stortingsvalget i 2017. Dette er en direkte
konsekvens av Fagforbundet Ung sitt arbeid.

Pkt. 3.1 - Beretning for det sentrale ungdomsarbeidet 2017
Medlemmer av det sentrale ungdomsutvalget,
Leder: Christina Beck Jørgensen
Nestleder: Mats Monsen
Medlem: Liz Yvonne Aslaksen
Medlem: Martin Fægri
Medlem: Ana Myrlund
Medlem: Ina Dorthea W. Olsen
1. vara: Are Ødbehr
2. vara: Andre Thingvold Boberg
3. vara: Victoria De Oliveira
I løpet av året trakk Liz Yvonne Aslaksen, Ina Dorthea W. Olsen og Are Ødbehr seg.
Ungdomsutvalget ble supplert med en ny 1, 2 og 3.vara.
Fra juni 2017
Medlemmer av det sentrale ungdomsutvalget,
Leder: Christina Beck Jørgensen
Nestleder: Mats Monsen
Medlem: Martin Fægri
Medlem: Ana Myrlund
Medlem: Andre Thingvold Boberg
Medlem: Victoria De Oliveira
1. vara: Erik Fjeldstad Næss
2. vara: Tina Paulsen Stenkløv
3. vara: Jeanette Lea Romslo

BERETNING FOR FAGFORBUNDETS UNGDOMSARBEID 2017
Med utgangspunkt i Fagforbundet Ungs handlingsprogram, Fagforbundets prinsipp- og
handlingsprogram og Fagforbundets strategiplan, er det gjennomført mange aktiviteter og
tiltak.
Fagforbundet Ung har jobbet målrettet med verving, ivaretakelse og gjenvinning av unge
medlemmer.

Det sentrale ungdomsutvalget har jobbet målrettet med veiledning av fylkeskretsene. Dette
gjelder særlig etter fylkesmøtene da mange fikk nye ledere og nye utvalg. Alle de faste
medlemmene i utvalget har fått ansvar for sine fadderfylker og oppfølgingen av disse.
Under ligger beretningen til det sentrale ungdomsutvalget:
* Det sentrale ungdomsutvalget
* Medlemsutvikling
* Informasjonsarbeid
* Oppfølging av elev, studenter og lærlingemedlemmer
* Sommerkonferansen
* Skolering
* Leder- /nestledersamlinger
* LOs ungdomsarbeid
* Fagligpolitisk samarbeid
* Barnebyen i Angola
* Palestinian General Federation of Trade Unions
* Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
* Samarbeidspartnere
* Familieleirer sammen med Framfylkingen
* European Public Service Union
* All Russian L ife-support Workers Union
* Nordisk Samarbeid
* Tannhelse inn i egenandelsordningen

Det sentrale ungdomsutvalget
Det er gjennomført 7 møter, og blitt behandlet 56 saker fram til 1.Oktober 2017. Ved flere av
ungdomsutvalgets møter i 2017 har det blitt invitert eksterne og interne innleder. Utvalget har
deltatt i skolering gjennom forbundet. Alle møter i ungdomsutvalget har vært papirløse. Vi
har hatt som fokus å hjelpe de i fylkene og lokalt, og har derfor deltatt på ulike aktiviteter ute i

fylkene. Vi har holdt billige møter gjennom året slik at vi har kunne brukt mest mulig på å
reise ut i fylkene og bistå de. Dette har blitt gjort ved å ha møte på hytte og i sammenheng
med annen aktivitet slik at vi har spart penger på reising. Vi har også valgt å ha billigere
møter grunnet studietur til Palestina.
Medlemsutvikling
Fagforbundet Ung har hatt stort fokus på rekruttering av unge medlemmer samt beholde de vi
allerede har. Verve-målet for 2017 er 10% økning av elever og lærlinger og 10% øking av
studenter. Det ble gjennomført en vervekonkurranser. Studenter som vervet 5 medlemmer ble
med i trekningen av 10 gavekort på 1000 kroner i nærmeste bokhandel. Hensikten med
konkurransene var å engasjere studentene og samt å fokusere på en viktig medlemsgruppe.
Informasjonsarbeid
Vi har jobbet for å videreutviklet informasjonsarbeidet sentralt og laget en ny
ungdomsbrosjyre rettet mot valgkampen. Aktiviteten på Fagforbundet ungs nettside,
twitterkonto, instagram og Facebookside har økt og vi er en tydelig og sterk aktør.
Fagforbundet Ung jobber aktivt med å ha oppdatert informasjon om temaer som Fagforbundet
Ung er opptatt av, samt informasjon om ungdomstillitsvalgte og samlinger for unge
medlemmer. De ungdomstillitsvalgte har sammen med informasjonsavdelingen sørget for
jevnlige informasjonsstrøm på siden, samt jevnlige oppdateringer.
Vi har deltatt i ulike annonser.
Det er også jobbet med muligheten for å gjøre handlingsprogram og vedtekter til
Fagforbundet tilgjengelig på lydfil. Men dette er ikke blitt gjennomført i påvente av nytt
handlingsprogram og vedtekter på landsmøte.
Fokus på oppfølging av elev, studenter og lærlingemedlemmer
Elever
Har hatt fokus på elever ved besøk på videregående skoler og sommerleirer og yrkes NM.
Flere fylker har hatt fagdager i samarbeid med seksjonene. Jobbet politisk for at elever skal få
lærlingeplass
Lærlinger
Vi har i perioden hatt et fokus på å samkjøre vår innsats under lærlingepatruljen.
Fagforbundet har gjennom hele perioden skrevet debattinnlegg i både lokal- og rikspresse,
samt en hel del saker på egne nettsider. Temaet lærlinger har også blitt vektlagt i samtaler
med politiske ungdomsparti.

Høgskole og universitet
Fagforbundet Ung samarbeidet med forbundets seksjoner i forbindelse med høgskolestart.
Stand, foredrag og samarbeid med Høgskoler og universitet blitt gjennomført i mange

fylkeskretser. Noen fylkeskretser har også vært til stede månedlig ved Høgskoler og
universitet. De fleste har fått tilgang på høyskoler og universitet, og mulighet til å ha en rød
sofa på skolen. Vi deltar også på skolene gjennom LOs studentservice.
Sommerkonferansen
Sommerkonferansen ble avholdt for 13. gang på Stavern. 16.- 18.juni samlet vi cirka 180
unge medlemmer til sosialt samvær, nettverksbygging, politikk, faglig og organisatorisk
arbeid sto på programmet. På årets konferanse hadde vi et spesielt fokus på ulikhet. Vi hadde
besøk av Norsk Folkehjelp som hadde et menneskebibliotek med fokus på valget 2017,
Marius Løken, Bård Nylund, Randi Helle og debatt med ungdomspolitikerne.
Skolering
Målet vårt er at alle ledere og nestledere i fylkene skal ha den kunnskapen de trenger i sine
verv. Temakurs ung har vært under revidering. Flere har deltatt på Fase 3 kurs i regi av
Fagforbundet. Før sommerkonferansen hadde vi en egen skolering.
Vi har hatt webinarer med innledere og temaer knyttet til norsk arbeidsliv, endringer i
arbeidsmiljøloven og andre dagsaktuelle temaer.
Vi ønsker at ungdomstillitsvalgte i fylkene og lokalt skal bruke kunnskapen de får på
webinarene i fylkeskretsene og i fagforeningene. Samt påvirke ungdomspolitikerne i
kommunene og fylkene, slik at Fagforbundets arbeidslivspolitikk blir gjennomført.
Leder- /nestledersamlinger
Det har blitt avholdt to felles samling for ungdomstillitsvalgte og nestledere i
ungdomsutvalgene i fylkeskretsene. På samlingene gir vi skolering som er relevant for
oppgavene som venter, vi bygger nettverk og deler gode ideer med hverandre. Vi mener disse
samlingene er viktige og lærerike arenaer hvor det har vært fokus på landsmøte,
organisasjonsutviklingsprosjektet, skolebesøk, egen organisasjon, lærlingepatruljen,
praksispatrulje, samarbeid i LO m.m. Den ene samlingen ble avholdt i Drammen, Buskerud.

LOs ungdomsarbeid
Vi samarbeider med LO både sentralt, fylkene og lokalt, og vi har deltatt aktivt i LOs
ungdomsarbeid. Vi har deltatt på planleggingen og gjennomføring av LOs sommerpatrulje,
LOs studentservice, stemmerettspatrulje og praksispatrulje. Flere av medlemmene i sentralt
utvalg deltok på LOs trinn 3 og 4 skolering. LO finansierte praksispatruljeklær til Oslo,
Akershus, Telemark og Rogaland.

Det sentrale ungdomsutvalget har deltatt på LOs ungdomsaktiviteter, både lokalt, på
fylkesplan og sentralt. LOs 1. mai arrangement, samt ulike aksjoner, demonstrasjoner, kurs og
konferanser.

Fagligpolitisk samarbeid
Fagforbundet Ung er en tydelig samfunnsaktør som kjemper for et rettferdig og solidarisk
samfunn med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår, sterke faglige rettigheter, inkludering og
likestilling, internasjonal solidaritet, god kvalitet på offentlige tjenester, arbeid for alle og et
levende miljø.
Fagforbundet Ung har i perioden hatt et fagligpolitisk samarbeid med: Arbeidernes
Ungdomsfylking, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Grønn ungdom og Senterungdommen.
Møter har blitt avholdt med varierende intervall og felles kronikker og utspill har blitt
publisert gjennom året. Det sentrale ungdomsutvalget har deltatt på et stort antall eksterne
konferanser for å vedlikeholde kontakten med andre forbund og organisasjoner.
Rød-grønne samlinger.
Det er blitt gjennomført en samling sentralt. Der hadde vi fokus på samarbeid og skolering
fram mot valgkampen 2017. Vi skrev også en egen avtale sammen, Storsalerklæringen. AUF,
SU og RU deltok på denne samlingen.

Elev og studentkonferansen
Vi hadde en egen studentkonferanse med deltakere som har, eller vil ha studentforum. Vi
hadde ulike innledninger som var relevante, debatter og diskusjoner rundt dette arbeidet, og
hvordan vi kan nå felles mål. En egen studenthåndbok ble også laget.
Barnebyen i Angola
Fagforbundets engasjement i barnebyen i Angola videreføres, fornyes og styrkes. Vårt mål
har vært å øke med 100 nye bidragsytere under 30 år. Vi har informert om barnebyen og
hvordan man kan bli bidragsyter på alle konferanser og samlinger vi avholder.
Palestinian General Federation of Trade Unions
I februar dro to av utvalgets medlemmer til vestbredden og møtte ungdommer fra PGFTU
sammen med LO. Fokus på rettigheter for arbeidere, ungdomsledighet, intern
organisasjonsbygging i PGFTU. Dette var PGFTUs første ungdomskonferanse i Palestina
med over 50 ungdommer fra Vestbredden.

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Fagforbundet Ung har utvidet samarbeidet med Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.
Vi har arbeidet mye i solidaritet med det palestinske folk i perioden, anitrasisme og et forbud
mot atomvåpen. Vi har også gjennomført antirasistisk-Lan med stopp hatprat i Norge.

Samarbeidspartnere
Fagforbundet Ung har i perioden samarbeid med: Norges sosiale forum, støttekomiteen for
Vest-Sahara, Fellesutvalget for Palestina, Natur og ungdom, Fairtrade Norge, Ungdom mot
EU, Stopp hatprat, studentorganisasjonen, forbundet for tenner og helse, Norske Samers
Riksforbund ung, Palestinakomiteen, Møter har blitt avholdt med varierende intervall og
felles kronikker og utspill har blitt publisert gjennom året. Det sentrale ungdomsutvalget har
deltatt på et stort antall eksterne konferanser for å vedlikeholde kontakten med de ulike
organisasjonene.
Nasjonal representasjon
Det sentrale ungdomsutvalget har deltatt og holdt foredrag på en rekke ungdomskonferanser
og kurs i fylkeskretsene, ofte arrangert av ungdomsutvalgene i fylkeskretsene. Det har også
vært utstrakt deltakelse på andre arrangementer, både i regi av fagbevegelsen og av andre
viktige alliansepartnere.

Familieleirer sammen med Framfylkingen
Familieleirene er et tilbud til Fagforbundets medlemmer med barn. Det ble gjennomført to
familieleirer i år, en i Hedmark og en i Troms. Fagforbundet Ung deltok i planlegging og
gjennomføring.
European Public Service Union
Deltatt i EPSU sitt ungdomsnettverk, og leder har sittet i ungdomsutvalget i EPSU på vegne
av ungdommen i Norden.
All Russian Life-support Workers Union
Vi har vært i Russland og hatt besøk fra ALSWU. Fagforbundet Ung har i perioden knytt
nærere bånd til ungdomsorganiseringen til søsterorganisasjonen vår i Russland, ALSWU (AllRussian Life Support Workers Union). Dette har resultert i møter både i Russland og i Norge,
samt deltakelse på hverandres arrangement. Målene våre er å øke antall medlemmer, få flere
unge tillitsvalgte, ha oppdatert informasjon på internett og lære mer om Helse, miljø og
sikkerhet. I September var Ungdomsutvalget i Russland i Norge for å delta under
stortingsvalget.

Nordisk Samarbeid
Vi har samarbeidet med våre søsterorganisasjoner i de nordiske landene. Fagforbundet Ung
var i 2017 i Sverige på en felles nordisk samlingspunkt for våre søsterorganisasjoner fra
Danmark, Sverige og Finland. Samlingen bestod av faglige innledninger og diskusjoner rundt
felles utfordringer på tvers av landegrensene. Vi jobber også aktivt med å bli mer inkludert i

arbeidet som forgår, og ble invitert med to representanter for å observere under møtet i styret
til KNS.
Tannhelse inn i egenandelsordningen
Det sentrale ungdomsutvalget har jobbet aktivt med denne tannhelsekampanje hvor vi krever
at tannhelse blir en del av egenandelsordningen. Ungdommen og pensjonistene i
Fagforbundet har hatt et godt og tett samarbeid og I 2017 har vi utvidet kampanjen og har fått
med oss 8 nye organisasjoner. Vi har 107 974 som liker/følger facebooksiden vår Tannhelse
inn i egenandelsordningen.
Følgende organisasjoner er med: Fagforbundet, Sosialistisk ungdom, Landsforeningen Unge
Funksjonshemmede, Psoriasis- og eksemforbundet ung (PEF-ung), Senterungdommen, Rød
ungdom, AUF, Handel og Kontor Ungdom, Industri Energi Ungdom, Sjømannsforbundet
Ungdom, NNN ung, FO-studentene, EL&IT, NTL ung, Forbundet for tenner og helse,
Pensjonistforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Norsk
Transportarbeiderforbund (NTF), Fattignettverket Norge, Pedagogstudentene i
Utdanningsforbundet, Norsk Medisinstudentforening, Piratpartiet og Voksne med medfødt
hjertefeil (VMH).
Vi har i ettertid hatt fokuset på temaet oppe på diverse arrangement og konferanser, og i
samtaler med politikere fra ulike parti.
Valgkampen 2017
Det sentrale ungdomsutvalget jobbet mye med å sørge for valgkampfinansiering til aktivitet i
fylkeskretsene. Ungdomsutvalget var også med på valgkampaktiviteter over hele landet. Det
ble også utarbeidet en egen valgkampbrosjyre for Fagforbundet Ung.
Industritur
28.-29. mars deltok en representant fra Fagforbundet Ung sitt ungdomsutvalg på tur arrangert
av Industri Energi Ung for å besøke anleggene på Kårstø og Gudrun plattformen. På turen ble
det informert om arbeidet som gjøres av forbundet, om hvordan det er å jobbe i olje – og
energi sektoren. I tillegg var det omvisning på begge anleggene. Statoil holdt foredrag om
hvordan de jobber og hvordan de ser for seg etterspørselen av olje og gass i årene fremover.
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