Årsmelding 2015
Barne- og Ungdomsrådet i Vestfold
Virksomhet i 2015
VBUR startet sin virksomhet i 15.01 1979. Siden den gang har formålet med VBUR
vært å samle de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Vestfold for å sikre
rammebetingelser og sørge for felles arenaer for kompetanseutvikling og
erfaringsutveksling. Våre medlemmer er organisasjoner med virksomhet for barn og
unge under 26 år i Vestfold.
VBUR er en selvstendig paraplyorganisasjon som ikke har formell organisatorisk
tilknytning til nasjonalledd eller annen struktur. Imidlertid er det slik at det finnes
regionale barne- og ungdomsråd (BUR) som paraplyorganisasjon i flere fylker. Disse
er tilknyttet et nettverk som forvaltes av LNU – Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner. Felles for BUR er at primæraktiviteten handler om å samle
og styrke de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. Strukturen medfører at
VBUR som paraplyorganisasjon faller utenfor de fleste nasjonale tilskuddsordninger
og er dermed prisgitt støtte fra Vestfold fylkeskommune (VFK) for å sikre driften.
Mye av driften av VBUR dreier seg om arbeid med søknader fra
medlemsorganisasjoner og oppfølging av disse, og behandling og rapportering rundt
dette. Styret i VBUR ser på løsninger som kan forenkle dette arbeidet til fordel for
organisasjonene som søker midler. Dette må også forholde seg til de krav som
Vestfold fylke stiller i forbindelse med fylkeskommunale tilskudd.
•
•

•

•
•

VBUR har 27 aktive medlemsorganisasjoner pr 31.12.2015.
Vi fordelte i 2015 kr 853 000,- til våre medlemsorganisasjoner, noe som
er en klar økning fra 2014. VBUR hadde brukt mindre midler i
2013/2014 enn budsjettert, noe som gjorde at vi hadde et overskudd
som ble lagt til tilskudd.
Det ble søkt om støtte til 303 aktiviteter, 62 avslag. Det gis kr 780,- for
1 dags aktivitet, 1560,- for 2-3 dagers og 2340,- for flere dager. VBUR
gir i år støtte til 241 aktiviteter.
Det ble søkt om 21 prosjekt i 2015, støtte gis til 17 av disse.
Basistilskudd for 2015 er satt til 6.000,- pr organisasjon og kr. 15,- pr.
betalende medlem under 26 år i Vestfold. De som søkte VBUR om
støtte i 2015 har samlet 9 554 betalende medlemmer under 26 år.

Gjennom 2015 har VBUR deltatt ved flere samlinger i forhold til folkehelsearbeid og
kulturarbeid på fylkesplan. VBUR ser at frivillighet løftes fram, og håper dette vil vises
i framtidige overføringer til frivillige lag og foreninger. Dette er arbeid som går
kontinuerlig, og vi kommer med i forarbeidene til planverket som gjør at vi har
påvirkningskraft. Den økonomiske tildelingen VBUR får fra VFK reguleres av en
samarbeidsavtale som forplikter oss til å delta ved disse møtene. Møtene er i
hovedsak på dagtid, og VBUR møter ved daglig leder.
VBURs prioriterte mål og satsningsområder endres hele tiden siden
medlemsorganisasjonene, bevilgende myndigheter og samfunnet setter nye krav og
forventninger til arbeidet. VBUR har tre fokusområder:
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Styremøter og saker
Styret har i perioden hatt 2 styresamlinger med overnatting og 3 styremøter på
ettermiddag/kveld og 1 AU møte (styrets leder, nestleder og daglig leder) i
forbindelse med vår søknad om støtte fra Vestfold fylkeskommune for perioden
2016-2019. Ved å ha to årlige styresamlinger opplever styret bedre oversikt over
arbeidet. Det er både bedre tid til å bli kjent med hverandre og arbeide med sakene.
Styret er fornøyd med at VBUR avholder årsmøtene i lokaler som drives av våre
medlemsorganisasjoner. Årsmøte ble holdt torsdag 16. mars, arrangert av KFUK

KFUM, Slagen på KFUK-KFUM-huset "Solhaug", Øvre Bogenvei 3, 3152 Tolvsrød,
Tønsberg. Grunnet strømbrudd i Tønsberg ca. kl. 19:15 den kvelden ble nesten hele
årsmøtet gjennomført med stearinlys som lyskilde. Veldig stemningsfullt!
Det gis ikke personlig møtegodtgjørelse for deltakelse i styret. VBUR gir økonomisk
støtte til organisasjoner som stiller med styrerepresentanter. For 2015 ble det gitt kr.
718,00 pr dag/kveldsmøte og 1436,- for helgemøter.
Styrets arbeid i perioden har i stor grad dreiet seg om saker relatert til
fylkeskommunale utviklingsmidler. Vi følger samarbeidsavtalen med VFK for
støtteperioden 2012 – 2015. Styret har også arbeidet med søknad om støtte for
perioden 2016-2019, og VBUR har nå en forutsigbarhet i tildeling for fire år, med
støtte tilsvarende den vi har hatt. VBUR har forsøkt å øke støtten, vi opplever også at
Vestfold fylkeskommune setter pris på oss, men det er ikke rom for økning derfra nå.
Tatt i betrakting at VBUR får en årlig økning i tildeling fra VFK på 3,25 % er vi godt
fornøyd med den økonomiske utviklinga. Vi har bygd opp nødvendig økonomisk
buffer. Vi opplever at trygg og forutsigbar økonomisk styring er viktig for våre
medlemsorganisasjoner. Vårt samarbeid med Vestfold fylkeskommune for neste
fireårsperiode 2016-2019 har utgangspunkt i VFKs Strategisk kulturplan (SKP), og vi
har i 2015 ferdigstilt vårt eget flerårige strategidokument.
Kontor og administrasjon
VBUR har kontorer samlokalisert med UngInfo Vestfold, et åpent ungdomstilbud i
Tollbodgaten 17 i Tønsberg sentrum. UngInfo åpnet her i januar 2014 etter å ha
vært stengt siden juni 2013. De fire og et halvt årene vi var på Farmandstredet
hadde VBUR/UngInfo godt over 17 000 ungdommer besøk innom vårt kontor. Da
2014 er et år for reetablering har vi som forventet færre besøk. Om lag 2000
besøkende er registrert i 2015.
UngInfo gir mulighet til profilering overfor ungdom, men det krever også at
administrasjonen bruker noe tid på direkte kontakt med ungdom. VBURs avtale om
bruk av dette kontoret er at vi bruker det gratis, mot at vi forplikter oss til å bidra til
å holde UngInfo åpent. Dette er en god løsning ved at vi deler et åpent kontor uten å
betale leie, vi er i et faglig fellesskap, og vi er lett tilgjengelig og har god kontakt
med mange unge. I tillegg har vi eget lite kontor sammen med NSF i samme bygg.
Ved kontoret på UngInfo har VBUR i 2015 hatt flere organisasjoner innom, og vi har
bidratt til at UngInfo sammen med oss i 2016 vil tilby opplæring i frivillig
organisasjon for ungdomsskolen i valgfaget «Innsats for andre». Her har vi laget en
brosjyre med tilhørende presentasjon basert på læringsmål for dette faget. Dette er
noe vi som paraplyorganisasjon er spent på, og som vi ser for oss at alle lag og
foreninger kan bidra til gjennom samarbeid med lokale ungdomsskoler.
Hjemmesiden www.vbur.no er informasjonskanal for medlemsorganisasjonene. Her
ligger dokumenter og søknadspapirer. Vi har også VBUR sin egen Facebook side som
også brukes til dette formål.

VBUR ble høsten 2014 stevnet av nettkatalogselskapet Gul Internasjonal AS for det
de hevder er ubetalt faktura. VBUR hevder at vi ikke har en avtale. VBUR fikk fullt
medhold i Sandnes Forliksråd høsten 2014. Gul Internasjonal AS anket saken til
Jæren tingrett hvor det ble rettssak i 2015. Også der fikk vi fullt medhold i vår
påstand om at vi ikke har avtale, og alle krav fra Gul Internasjonal AS bortfalt.
Saken med Gul.no har vært en krevende prosess, men styret fant at en offentlig
støttet virksomhet som VBUR kan bruke tid på dette da vi ser at mange
organisasjoner og småbedrifter blir ofre for dette selskapet. Vi har hatt mange
henvendelser fra organisasjoner, advokater og småbedrifter. Vi ser også at de
statusoppdateringer vi har lagt ut på Facebook vedrørende saken har fått mye
oppmerksomhet. Vi har også lagt begge dommene ut offentlig etter gjentatte
forespørsler fra andre.
Vår daglige leder siden 2010 har sagt opp sin stilling hos oss, og avslutter etter
søknadsprosessen 2016 er ferdig. Vi lyste ut stillingen før jul og har mottatt mange
gode søknader. Styret har arbeidet med dette fram mot årsmøtet og har dette som
orienteringssak ved slutten av møtet. Stilling som daglig leder ved VBUR er i dag en
60 % stilling. Styret takker Arve Howlid for godt utført arbeid disse årene, som
sammen med vår regnskapsfører Bjørnar Lohne har gjort en god innsats for å ha
kontroll og oversikt over økonomien. Det har vært lett for styret å arbeide med slike
rammer. Vi ser fram til å samarbeide videre med Arve, da som leder for UngInfo.
Medlemsorganisasjoner 2015
Vi har de senere år hatt gjennomgang av medlemstallene. Dette har sammenheng
med at VBUR for fem år siden hadde 42 medlemsorganisasjoner hvorav mange ikke
var aktive, eller ikke har aktive fylkeslag i Vestfold. Vi innførte i 2011 en vedtekt om
at organisasjoner som ikke stiller på to påfølgende årsmøter forberedes utmeldt. Ved
søknad 2015 hadde vi 24 organisasjoner søkte, disse har samlet 9554 betalende
medlemmer. Våre medlemsorganisasjoner har pr 31.12.15 om lag 12000 betalende
medlemmer under 26 år.
VBUR har hatt kontakt med organisasjoner både etter henvendelse fra
enkeltorganisasjoner, og ved at vi inviterer til møter jevnlig. Høsten 2015 mottok
VBUR søknad om medlemskap fra tre organisasjoner, dette er egen sak på årsmøtet.

Dagens medlemmer er:
1. Vestfold Unge
Høyre
2. Vestfold Sosialistisk
Ungdom
3. Vestfold
Senterungdom
4. Vestfold
Fremskrittspartis
Ungdom
5. Vestfold krets av
Norges KFUK-KFUM
speidere
6. Vestfold krets av
Norges
Speiderforbund
7. 4H Vestfold
8. Vestfold
Bygdeungdomslag
9. ACTA-barn og unge
i Normisjon

10. SØNDAGSSKOLEN
Vestfold krets
11. Vestfold og Telemark
krets av Norges
KFUK/KFUM
12. FRIBU Den
Evangelisk-Lutherske
Frikirke - BUA
13. Norsk Luthersk
Misjonssamband –
Region Øst
14. Norges Kristelige
Student- og
Skoleungdomslag
15. Det EvangeliskLutherske
Kirkesamfunn ungdomsgruppa
16. Ungdommens Røde
Kors i Vestfold

17. JUBA (Vestfold
Distriktsbarnelosje av
IOGT)
18. Juvente - VeTeBu krets
19. LLH i Vestfold ungdomsgruppa
20. CISV – Vestfold
21. GlobeORG
22. Frilynt Vestfold
23. Polar
interesseorganisasjon
24. Frelsesarmeen/FABU
25. Vestfold Natur og
Ungdom

Internasjonal uke på UngInfo
I mai arrangerte UngInfo/VBUR internasjonal uke med fokus på EUs program for
frivillig arbeid på tvers av grensene. VBURs daglig leder er lokalkontakt for EUs
ungdomsprogram Aktiv Ungdom som i Norge administreres av Barne- ungdoms og
familiedirektoratet (Bufdir). Innenfor Aktiv Ungdom ser vi muligheter til
internasjonale prosjekter med EU/EØS-støtte. Gjennom 2014/2015 har daglig leder
stått for undervisningsopplegg i Estland og Litauen innen ungdomsarbeid finansiert
gjennom disse ordningene. Det viser interessen for samarbeid fra land som har
manglet organisasjonsfrihet i halve forrige århundre hatt. Og det viser økonomisk
vilje fra øvre politisk hold til å gjennomføre.
LNU samarbeid
LNU samler BUR fra ulike fylker til to årlige treff. I tillegg har vi jevnlig kontakt med
LNU om organisasjonsutvikling. Dette er et nyttig nettverk hvor VBUR får innsikt i
daglig arbeid, og rutinene rundt søknader og rapportering i de ulike BURene. Dette
vil vi kontinuerlig bruke for å forbedre egne rutiner og kompetanse.
BUR samling Norge

VBUR deltar ved årlige samlinger av regionale barne- og ungdomsråd (BUR). Der går
vi gjennom interessante tema for BUR’ene, som medvirkning og frivillighet. BUR
samling våren 2015 ble arrangert i Nord-Trøndelag.
Økonomi
Tilskudd fra Vestfold fylkeskommune i 2015 var kr 1 278 200,-. Vi har et resultat i
2015 på kr -66 386,-. Dette underskuddet var planlagt å være på 105 000,-. Grunnen
til at vi planla et underskudd var at vi over flere år har klart å snu et udekket tap til
en positiv egenkapital, og etter regnskapet var klart for 2014 hadde vi bygd så god
økonomisk buffe at vi valgte å sende dette ut til organisasjonene.
Avslutning
Reformer i offentlig sektor gir våre medlemsorganisasjoner nye utfordringer. Økende
grad av tjenestebestilling og konkurranse gjør at organisasjonene må kjempe mot
offentlige og kommersielle aktører, ofte om tjenester organisasjonene selv har
iverksatt og driftet gjennom mange tiår. Dette skaper uforutsigbarhet og truer
egenarten til tredje sektor som aktører i dette markedet, både verdimessig,
ideologisk og når det gjelder å kunne gi alternative tilbud.
Vi oppfordrer kommende styre til å fortsette å synliggjøre aktiviteten i
organisasjonene og betydningen av den. Vi tror det fortsatt er mulig å forenkle
søknads og behandlingsprosessen ytterligere og samtidig se om man kan justere
føringene gitt fra fylkeskommunen til mer medlemsbasert støtte. Styret ser positivt
på innspillene som har kommet fra organisasjonene, og tror VBUR som en følge av
dette vil være enda mer til nytte for medlemsorganisasjonene i tiden som kommer.
Kommende styre vil også få gleden av å involvere en ny daglig leder i vårt arbeid.
Styret i barne- og ungdomsrådet takker for samarbeidet med
medlemsorganisasjonene, andre paraplyorganisasjoner, Vestfold Fylkeskommune,
kommunene i Vestfold og øvrige samarbeidspartnere i perioden som har vært. Vi
takker UngInfo for å få ta del i dette spennende konseptet.

Thomas Lien
Styreleder
Barne- og Ungdomsrådet i Vestfold
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