
 

 

 

 

 

  

Program årsmøtehelg og sakspapirer til årsmøte (og 

ekstraordinært møte) søndag 26. mars 2023 



      10.03.2023 

Velkommen til årsmøtehelg i Barne- og Ungdomsrådet i Agder,  

25. og 26. mars 2023, på Dyreparken Hotell, Kristiansand 

Program:  

Lørdag 25. mars: 

12.30 – 13.00 Oppmøte/innsjekk 
13.00 – 14.00  Lunsj 
14.00 - 17.00 Faglig program – Foredragsholder Ragnhild Wennberg.  

Ragnhild er fra Kristiansand, mor, skribent, samfunnsdebattant og stor erfaring 
fra 
organisasjonsliv. 

17.30 - 19.15 Team-building Gårdskampen. Oppmøte utenfor hotellet. 
Ha med gode sko og klær man kan bevege seg i, samt klær etter været. 

20.00 - Årsmøtemiddag og sosialt samvær 
 
Søndag 26. mars 
07.00 – 10.00  Frokost 
10.00 – 11.00 Ekstraordinært møte om vedtektsendringer 
 Dagsorden:  

• Sak 1 Åpning: godkjenning av innkalling, representanter og saksliste  

• Sak 2 Konstituering: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og 
protokollunderskrivere.  

• Sak 3: Vedtektsendringer 

11.00 – 12.30 Årsmøte 
 Dagsorden:  

• Sak 1 Åpning: Godkjenning av innkalling, representanter og saksliste  

• Sak 2 Konstituering: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og 
protokollunderskrivere.  

• Sak 3: Årsmelding for 2022, inkludert orientering om nye 
medlemsorganisasjoner i 2022 

• Sak 4: Regnskap og revisjon for 2022 

• Sak 5: Framtidig organisering / Veien videre for BURIA, inkl innkommet forslag 
fra Agder Unge Høyre 

• Sak 6: Forslag til handlingsplan for 2023 

• Sak 7: Forslag til budsjett for 2023 

• Sak 8: Valg 
o Valg av leder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer 

• Godkjenning av valgkomite, representant fra Ungdommens fylkesting i Agder 
og revisor 

12.30         Lunsj 
13.30         Årsmøte fortsetter.. 
 
Det blir pauser underveis i programmet, drikke og noe å bite i er tilgjengelig under hele 

programmet. 
Vi ser fram til en hyggelig og nyttig helg med engasjerte medlemmer, gode diskusjoner og 

grundige beslutninger! 
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Ekstraordinært møte om vedtektsendringer, Barne og 
Ungdomsrådet i Agder 26. mars 2023 

    
 
Dagsorden:  

• Sak 1 Åpning: godkjenning av innkalling, representanter og 
saksliste  

• Sak 2 Konstituering: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og 
protokollunderskrivere.  

• Sak 3: Forslag til vedtektsendringer 

 
 
Forretningsorden: 

- Til å telle stemmer velges et tellekorps på to medlemmer. 
- Det velges to protokollunderskrivere som undertegner protokollen før den sendes ut 

til medlemsorganisasjonene. 
- Representantene kan forlange ordet til forretningsorden. De skal da slippe til utenom   

taleliste. Dirigent har rett til å fremsette forslag om begrenset taletid, og forslag om at 
det settes strek for inntegning av nye talere ved et bestemt tidspunkt. 

- Alle forslag til vedtak må innleveres skriftlig til dirigent med navn på forslagstiller – 
dersom dirigent ikke frafaller kravet om dette. Forslaget kan ikke fremsettes eller 
trekkes etter at streker satt. 

- Ved ekstraordinære møter kan kun saken det er innkalt til, behandles. 
- Endringer av vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet, og krever 2/3 flertall. 
- I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er gjort. 
- Snarest mulig etter møtet sendes underskrevet protokoll til medlemsorganisasjonene 

 

 

BURIA Årsmøtepapirer 2023 side 3 av 43



1 
 

Sak 3: Vedtektsendringer  

Vedlegg: Gjeldende vedtekter for BURIA 

Styrets forslag til vedtak (endring i kursiv):  

1) Vedtektsendring, punkt 2.B, om talerett, tredje punkt, endres til: BURIAs 

eventuelle administrasjon  

2) Vedtektsendring, punkt 5 om daglig leder, endres til:  

BURIA kan velge å ansette en daglig leder. Daglig leder skal til enhver 

tid arbeide etter stillingsinstrukser godkjent av styret, samt arbeide for 

de vedtak styret og årsmøtet bestemmer, herunder strategiplakaten.  

3) Vedtektsendring, punkt 9 om oppløsing, endres til:  

Oppløsing av Barne- og Ungdomsrådet i Agder vedtas av et 

ekstraordinært eller ordinært årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall. 

Begrunnet forslag om oppløsning må være alle medlemsorganisasjoner 

i hende minst fire uker før årsmøtet.    

Bakgrunn 

Formål:  

Styret foreslår endringer til vedtektene for å gjøre det mulig å gjennomføre det 

årsmøtet bestemmer – at ikke vedtektene setter en stopper for det årsmøtet 

ønsker. At behandling og eventuelle vedtak på det ordinære møtet om den 

framtidige organiseringen av BURIA blir en reell behandling og at vedtakene 

som blir fattet lar seg gjennomføre. (For eksempel gir det lite mening å 

diskutere om man skal ha en daglig leder i BURIA framover, så lenge de 

gjeldende vedtektene slår fast at man skal ha det).  

Derfor foreslås vedtektsendringene på et ekstraordinært møte i forkant av 

årsmøtet, slik at evt. endringer vil være gjeldende på det ordinære møtet.  

1) Vedtektsendring, punkt 2.B, om talerett, tredje punkt:  

Nåværende vedtekter:  

• BURIAs administrasjon 

Foreslås endret til:  

• BURIAs eventuelle administrasjon 

Begrunnelse: Den foreslåtte vedtektsendringen henger sammen med punkt 5, 

om daglig leder. Per nå er fungerende daglig leder i BURIA en medarbeider 

ansatt i fylkeskommunen, altså ikke en uavhengig medarbeider ansatt av 
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styret. Å endre til «BURIAs eventuelle administrasjon» åpner for at BURIA selv 

kan velge ansettelsesforhold og omfang av sin egen administrasjon – dersom 

man ønsker å ha det.  

2) Vedtektsendring, punkt 5 om daglig leder;  

Nåværende vedtekter:  

5. DAGLIG LEDERS ARBEID Daglig leder skal til enhver tid arbeide etter 

stillingsinstrukser godkjent av styret, samt arbeide for de vedtak styret og årsmøtet 

bestemmer, herunder strategiplakaten.,  

Foreslås endret til:  

5. DAGLIG LEDERS ARBEID BURIA kan velge å ansette en daglig leder eller annen 

ansatt. Daglig leder skal til enhver tid arbeide etter stillingsinstrukser godkjent av 

styret, samt arbeide for de vedtak styret og årsmøtet bestemmer, herunder 

strategiplakaten.  

 

Begrunnelse: Med dette åpner vedtektene for muligheten både til å ha en 

daglig leder eller annen ansatt, og til å ikke ha en daglig leder eller annen 

ansatt. Slik vedtektene er utformet nå, tilsier vedtektene at BURIA har ansatt 

egen daglig leder, noe som ikke er tilfelle (ref punkt 2.B, om talerett til BURIAs 

administrasjon). At det står «eller en annen ansatt» handler om at BURIA skal 

være fri til å bestemme tittel, myndighet og ansvar for en evt. ansatt 

 

Fylkeskommunen kan ikke ha arbeidsgiveransvaret for daglig leder i en frivillig 

paraplyorganisasjon. Valget om å ansette en medarbeider er organisasjonens 

valg og ansvar, slik det er i de to tilsvarende paraplyorganisasjonene – 

Idrettskretsen og Musikkrådet. 

 

3) Vedtektsendring, punkt 9 om oppløsing 

Nåværende vedtekter:  

9. OPPLØSNING Oppløsning av Barne- og Ungdomsrådet i Agder må vedtas av to 

påfølgende ordinære årsmøter, og må ha minst 2/3 flertall. Begrunnet forslag om 

oppløsning må være alle medlemsorganisasjoner i hende minst fire uker før det første 

av disse to årsmøtene. Ved oppløsning avgjør siste årsmøte hva som skjer med boet. 

Foreslås endret til:   

9. OPPLØSNING Oppløsing av Barne- og Ungdomsrådet i Agder vedtas av et 

ekstraordinært eller ordinært årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall. Begrunnet forslag 
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om oppløsning må være alle medlemsorganisasjoner i hende minst fire uker før 

årsmøtet. Ved oppløsning avgjør årsmøtet hva som skjer med boet (utover evt. 

fylkeskommunale tilskuddsmidler)  

Begrunnelse: Per nå krever vedtektene at oppløsning behandles på to 

påfølgende ordinære årsmøter, altså vil en slik prosess minimum ta ett år. 

Vedtektene bør åpne for en raskere avvikling av BURIA, dersom årsmøtet 

skulle vedta det, særlig siden det allerede har vært tema på det 

ekstraordinære årsmøtet i november 2022. Dersom oppgavene, interessen og 

engasjementet rundt BURIA forsvinner, vil det være krevende for 

styremedlemmene å drive organisasjonen videre en årsmøteperiode til, og 

ikke minst vanskelig å få valgt medlemmer til styret og ha saker å jobbe for.  At 

vedtak krever minst 2/3 flertall bidrar til å sikre at det vil være omforent og 

forankret. Kravet om fire ukers varsel og begrunnelse sørger for at 

medlemsorganisasjonene har tid til å innhente mer informasjon og diskutere 

sine synspunkter i forkant.  
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FORMÅL 

 En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt 

 En samarbeidspart for Agder fylkeskommunes administrasjon og politikere i 
barne- og ungdomsspørsmål og satsninger 
 

1. MEDLEMSKAP 
 
For å bli medlem i BURIA må man: 
 

 Ha aktive lokallag i Agder, eller en tilsvarende organisasjonsstruktur som 
sikrer regionalt nedslagsfelt 

 Ha eget fylkes-, krets-, og/eller regionsledd 

 Drive aktivt med barne- og ungdomsarbeid i regionen 

 Ha størstedelen av medlemmene under 26 år 

 Være demokratisk oppbygd, og ha individuelt medlemskap 
 

Andre organisasjoner kan opptas som medlemmer dersom de gjennom egne utvalg 
driver med barne- og/eller ungdomsarbeid, og størstedelen av medlemmene er 
under 26 år. 

Organisasjoner som arbeider for å ivareta medlemmers økonomiske og/eller 
yrkesmessige interesser, kan ikke tas opp som medlemmer. 

Organisasjoner som ønsker medlemskap, må søke om dette skriftlig. Søknaden 
fremlegges for godkjenning i styret, og legges fram til orientering ved påfølgende 
Årsmøte i BURIA. 
 
Årsmøte kan etter vurdering, og 2/3 flertall, ekskludere medlemmer, eller innføre 
karantene. 
Gjeldene ordning for godtgjørelse til medlemsorganisasjon og/eller personlig 
styrehonorar vedtas av årsmøtet i forbindelse med budsjett for gjeldende periode. 
 
 

2. ÅRSMØTET 
 
Årsmøtet er barne- og ungdomsrådets øverste organ, og avholdes en gang i året. 
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. 
 
A. Innkalling: 

 
1) Melding om tid og sted for årsmøtet sendes medlemsorganisasjonene 

senest to måneder før årsmøtet 
2) Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende minst fire uker før 

årsmøtet 
3) Innkalling, saksliste og andre dokumenter skal sendes 

medlemsorganisasjonene senest to uker før årsmøtet 
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4) Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje med fire ukers varsel. Bare 
saker som er oppført på sakslista skal behandles. 

5) Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller minst 1/3 av 
medlemsorganisasjonene krever det 
 
 

B. Årsmøtets sammensetning: 
 
Med stemme-, forslags- og talerett: 

 Inntil to representanter fra hver av medlemsorganisasjonene 

 Rådets styre skal ha stemme-, forslags- og talerett i alle saker unntatt 
årsberetning og regnskap, der de kun skal ha forslags og talerett 

 
Med talerett: 

 2 representanter fra Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i 
Agder fylkeskommune 

 2 representanter fra kulturadministrasjonen i Agder fylkeskommune 

 BURIAs administrasjon 
 
Årsmøtet er åpent for alle. Talerett kan gis observatører etter søknad i møtet.  

 
 

C. Årsmøtets oppgaver: 
 

1) Godkjenne innkalling og antall delegater 
2) Godkjenne saksliste og forretningsorden 
3) Velge ordstyrer, referent og protokollunderskrivere 
4) Godkjenne årsmelding og regnskap for foregående år 
5) Behandle forslag til arbeidsprogram og budsjett for kommende år 
6) Behandle innkomne forslag 
7) Valg 

Styret består av seks medlemmer, hvor årsmøtet velger: 
- Leder for et år 
- To styremedlemmer for to år. Velges i oddetallsår 
- Tre styremedlemmer for to år. Velges i partallsår 

I tillegg skal årsmøtet: 
- Velge tre fast møtende varamedlemmer for et år 
- Godkjenne den oppnevnte utsendingen fra Ungdommens 

fylkesting i Agder 
- Godkjenne revisor (etter forslag fra styret) 
- Godkjenne valgkomite (etter forslag fra styret). Ved behov kan 

styret utnevne midlertidig valgkomite. 
 
 

3. STYRETS SAMMENSETNING 
 
Styret bør representere et bredest mulig spekter av medlemsorganisasjonene. Om 
mulig bør følgende fem grupperinger av organisasjoner være representert: 
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 livssynsorganisasjoner 

 samfunnspolitiske organisasjoner 

 kultur- og fritidsorganisasjoner 

 speiderorganisasjoner 

 andre organisasjoner 
 
Det kan maksimalt være 2 fra samme organisasjon i styret. 
I tillegg oppnevnes en utsending med møte, forslags og stemmerett fra Ungdommens 
fylkesting i Agder. Utsendingen kan ikke velges til interne styreverv eller styreverv og 
lignende på vegne av BURIA. Utsendingen har ellers like rettigheter og plikter som 
øvrige styremedlemmer. 
Styret konstituerer seg selv, og velger blant annet nestleder og økonomiansvarlig 
blant styrets medlemmer. 
 
 

4. STYRETS OPPGAVER 

 Styret er vedtaksdyktig med minimum 3 styremedlemmer til stede. I tilfeller 
der det kun er 3 styremedlemmer til stede, er det kun enstemmige vedtak 
som gjelder. 

 Styret skal jobbe i tråd med prioriteringene i strategiplakaten 

 Styret skal forvalte, fordele og skaffe midler til medlemsorganisasjonene 

 Styret skal forberede og avholde årsmøtet 

 Styret skal iverksette årsmøtets vedtak 

 Styreleder har ansvar for den daglige oppfølgingen av daglig leder 

 Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet på styremøter 
 

5. DAGLIG LEDERS ARBEID 
 
Daglig leder skal til enhver tid arbeide etter stillingsinstrukser godkjent av styret, 
samt arbeide for de vedtak styret og årsmøtet bestemmer, herunder 
strategiplakaten. 
 
 

6. ØKONOMI 
 
Barne- og Ungdomsrådet i Agder søker Agder fylkeskommune om støtte til driften, 
og skal arbeide politisk for å sikre gode økonomiske rammevilkår for barne- og 
ungdomsorganisasjonene og prosjekt/tiltak for barn og unge generelt. Barne- og 
Ungdomsrådet i Agder skal også arbeide for ekstern finansiering av egne tiltak. 
Regnskapet skal revideres av godkjent revisor. 
 

7. ENDRINGER AV VEDTEKTENE 
 
Endringer av vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet, og krever 2/3 flertall. Forslag til 
vedtektsendringer sendes styret senest fire uker før årsmøtet. 
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8. MISTILLITSFORSLAG 
 
Mistillitsforslag kan stilles mot enkelte styremedlemmer eller hele styret. 
Mistillitsforslag mot enkelte styremedlemmer rettes til og behandles av styret, 
mistillitsforslag mot hele styret rettes til og behandles av årsmøtet.  
 
 

9. OPPLØSNING 
 
Oppløsning av Barne- og Ungdomsrådet i Agder må vedtas av to påfølgende ordinære 
årsmøter, og må ha minst 2/3 flertall. Begrunnet forslag om oppløsning må være alle 
medlemsorganisasjoner i hende minst fire uker før det første av disse to årsmøtene. 
Ved oppløsning avgjør siste årsmøte hva som skjer med boet. 

 
 

10. IKRAFTTREDEN 
 
Vedtektene er vedtatt på årsmøtet 27.3.2012. 
Vedtektene er oppdatert på årsmøtet 12.3.2014 og 18.3.2015 og 22.3.2017 og 
22.3.2018 og 20.3.2019. 
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 Årsmøte i Barne og Ungdomsrådet i Agder 26. mars 2023  
 
Dagsorden:  

• Sak 1 Åpning: Godkjenning av innkalling, representanter og saksliste  

• Sak 2 Konstituering: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.  

• Sak 3: Årsmelding for 2022, inkludert orientering om nye medlemsorganisasjoner i 
2022 

• Sak 4: Regnskap og revisjon for 2022 

• Sak 5: Framtidig organisering / Veien videre for BURIA, inkl innkommet forslag fra 
Agder Unge Høyre 

• Sak 6: Forslag til handlingsplan for 2023 

• Sak 7: Forslag til budsjett for 2023 

• Sak 8: Valg 
o Valg av leder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer 
o Godkjenning av valgkomite, representant fra Ungdommens fylkesting i Agder 

og revisor 
 
 
Forretningsorden:  

• Til å telle stemmer velges et tellekorps på to medlemmer.  

• Det velges to protokollunderskrivere som undertegner protokollen før den sendes ut 
til medlemsorganisasjonene.  

• Representantene kan forlange ordet til forretningsorden. De skal da slippe til utenom 
taleliste. Dirigent har rett til å fremsette forslag om begrenset taletid, og forslag om at 
det settes strek for inntegning av nye talere ved et bestemt tidspunkt.  

• Alle forslag til vedtak må innleveres skriftlig til dirigent med navn på forslagstiller – 
dersom dirigent ikke frafaller kravet om dette. Forslaget kan ikke fremsettes eller 
trekkes etter at streker satt.  

• Saker som ønskes behandlet må være oppført på sakslisten.  

• Alle vedtak avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet 
foretas omvalg. Blanke stemmer teller som avgitte stemmer.  

• Valg av leder skjer skriftlig ved valg mellom flere kandidater.  

• Valg av styremedlemmer skjer ved særskilt valg.  

• Valg av varamedlemmer skjer ved et valg. De 3 kandidater blir varamedlemmer i 
rekkefølge etter stemmetall.  

• I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er gjort.  

• Snarest mulig etter møtet sendes underskrevet protokoll til medlemsorganisasjonene 
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Årsmelding 2022 

Årsmøteperioden 15. mars 2022 – 26. mars 2023 
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Årsmøte  

Årsmøte ble gjennomført fysisk i Kristiansand 15. mars 2022 med 18 

stemmeberettigede.  

Styret 
Etter årsmøtet 15. mars 2022 bestod styret av:  

Styreleder Gunn-Alice Brustad (BURG Agder) 

Styremedlem Ida Louise Hansen (NKSS) 

Styremedlem Alexandra Fredwall (Skeiv Ungdom) 

Styremedlem  Signe Margrethe Ravn (Norges Speiderforbund) 

Styremedlem Kristin Øksendal, Vest-Agder Skyttersamlag 

Styremedlem Runar Thelle (FPU Agder 

1.vara Fredrich Helleland Birkenes (AUF Agder) 

2.vara Oda Oline Omdal (Unge Høyre Agder) 

3.vara Jorunn Øygarden Skjulestad (KFUK-KFUM) 

 

Ved innkalling til styremøtene etter årsmøtet, ble det gjort feil, slik at 

Kristin Øksendal og Runar Thelles verv, som ikke var på valg, ikke ble 

tatt med videre. Som en konsekvens har ikke Kristin Øksendal og Runar 

Thelle fått innkalling til styremøter utover høsten, men først fra januar 

2023. Styret beklager dette sterkt.  

Signe Margrete Ravn og Ida Louise Hansen trakk seg fra styret til 

sommeren, og det ble nødvendig å kalle inn til suppleringsvalg. Kristin 

Øksendal og Runar Thelles verv ble ikke registrert da heller, slik at man 

kalte inn til valg på flere verv enn det som egentlig var ledig.  Dette har 
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ikke hatt noen praktiske konsekvenser ifbm stemmegivning o.l, og vil bli 

rettet opp i forbindelse med valget på årsmøtet. 

Etter suppleringsvalg på ekstraordinært møte 5. november 2022 bestod 

styret av: 

Styreleder Gunn-Alice Brustad (BURG Agder) 

Styremedlem Oda Oline Omdal (Agder Unge Høyre) 

Styremedlem Alexandra Fredwall (Skeiv Ungdom) 

Styremedlem  Martin Ellingsen, (NKSS/Laget) 

Styremedlem Kristin Øksendal (Vest-Agder Skyttersamlag) 

Styremedlem Runar Thelle (Agder FpU) 

Styremedlem Helena Marie Westgård Fedde (Skeiv ungdom) 

Styremedlem Ingrid Tveit (BURG) 

Styremedlem Celine Aas, Agder Unge Høyre 

1.vara Fredrik Helleland Birkenes 

2.vara Margot Tangen (Ungdomsrådet i Agder og Telemark 

Bispedømme) 

3.vara Jorunn Øygarden Skjulestad (KFUK-KFUM) 

 

Styret har virket som valgkomite, og sendt ut forespørsel om kandidater 

til medlemsorganisasjonene i god tid før ekstraordinært og ordinært 

årsmøte.  
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Ordningen med valgfritt personlig styrehonorar til styremedlemmer under 

26 år er videreført i perioden.  

 

Styrets arbeid og aktiviteter 
Styret har i perioden hatt 8 ordinære styremøter, samt noen digitale 

arbeidsmøter. 

Tildeling av driftsmidler ble gjort i en stor runde 11. og 12. juni 2022, 

samt en suppleringsrunde på høsten. Tildeling av støtte til kreative tiltak 

er gjort fortløpende i styremøter.  

Den viktigste saken BURIA har jobbet med gjennom året, er om BURIA 

skal fortsette og hvilken retning BURIA bør ta videre. Med grunnlag i 

arbeidsplanen vedtatt av årsmøtet – at «BURIA er ved et veiskille», har 

styret arbeidet gjennom året med å se på organiseringen og arbeidet til 

BURIA. Det har forespurt medlemsorganisasjonene om deres innspill og 

tilbakemeldinger på veivalg, framtidige prioriteringer og konsekvensene 

ved en evt. avvikling. Dette arbeidet har resultert i en beslutningssak 

som legges fram for årsmøtet 26. mars.  

I kombinasjon med det ekstraordinære møtet i november, inviterte 

BURIA til en inspirasjons- og opplæringshelg for alle interesserte frivillige 

i medlemsorganisasjonene. Deltakerne fikk opplæring av ekstern 

kursholder i hvordan rekruttere frivillige og i generelt 

organisasjonsarbeid.  

Sekretariat og virksomhetens art  
Virksomheten består av Barne- og Ungdomsrådet i Agder. Agder 

fylkeskommune stilte administrativt sekretariatsfunksjon (kalt 

koordinator) til disposisjon for BURIA, tilsvarende 40 % stilling per år. 

BURIA skal være oppdragsgiver og oppfølgingsansvarlig for 

arbeidsoppgaver til den ansatte i form av årlig arbeidsplan. 

Jonas Øhlckers, ansatt i fylkeskommunen, overtok som fungerende 

koordinator i august, etter at Helge Sveindal Rosfjord sluttet i rollen som 

daglig leder. Flere skifter av daglig leder de siste to årene har påvirket 

kontinuiteten i støtten til styret.  
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BURIA har ikke egne lokaler, men disponerer møtelokaler på fylkeshuset 

i Kristiansand ved behov 

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt andre forhold etter 

regnskapsårets utgang som har betydning for Barne- og ungdomsrådet i 

Agders stilling og resultat. Styret legger videre drift til grunn for avlegging 

av årsmeldingen.  

BURIA har i 2022 ønsket organisasjonene Ungdom og Fritid og Lan-E 

velkommen som nye medlemmer!  

Nok Agder har avsluttet sitt medlemskap.  

BURIA har 43 medlemsorganisasjoner pr. januar 2023:  
 
Livssynsorganisasjoner  

•     Acta Agder, Barn og Unge i Normisjon 

•     Agder Krets av Norges KFUK-KFUM  

•     Agder og Telemark Bispedømmeråd - Ungdomsrådet  

•     Indremisjonsforbundet - IMF Sør  

•     KRIK Agder  

•     NMS U Sør  

•     Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag - LAGET,     Region Sør  

•     NLM Ung, Norsk Luthersk Misjonssamband Sør  

•     NLM Ung, Norsk Luthers Misjonssamband Sør-Vest  

•     Agder Søndagsskolekrets  

•     Ny Generasjon Agder 
 
Samfunnspolitiske organisasjoner  

•    AUF i Agder  

•    Agder KrFU  

•    Agder Unge Venstre  

•    Agder Sosialistisk Ungdom  

•    Agder FpU  

•    Agder Unge Høyre  

•    Vest-Agder natur og ungdom  

•    Elevorganisasjonen i Agder 

•    Skeiv Ungdom Agder 
 
Kultur- og fritidsorganisasjoner  

• 4H Agder  

• Vest-Agder Ungdomslag  

• Aust-Agder Ungdomslag  
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• Agder Skyttersamlag – Ungdomsutvalget  

• Vest-Agder Skyttersamlag - Ungdomsutvalget  

• Aust-Agder Skyttersamlag - Ungdomsutvalget  

• Norges Jeger- og Fiskerforbund Vest-Agder -      
Ungdomsutvalget  

• Hyperion Sør, Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser  

• Agder LAN  

• Lan-E  

• Agder Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere  

• Sørlandets Krets av Norges Speiderforbund  

• Ungdom og Fritid 

• Grønn Ungdom Agder 

• Hjertelyst Agder 
 
Andre organisasjoner  

• BURG Agder  

• CISV Agder  

• Norges Blindeforbund Vest-Agder  

• Norsk Folkehjelp region Sør-Vest 

• Agder Røde Kors Ungdom  

• Ungdiabetes Agder  

• Epilepsiforeningen i Agder - Ungdomsutvalget  

• A-larm Agder - Ungdomsutvalget  

 

Økonomi: 
Regnskapet for 2022 viser et negativt årsresultat, et underskudd, på kr 

69 001,-. Dette underskuddet er kompensert for ved å hente inn fra 

egenkapitalen, slik at egenkapitalen i form av bankinnskudd blir på 

817 894,- .  

Årsmøtet 2022 vedtok å ta 200 000 fra egenkapitalen for å øke potten til 

fordeling til organisasjonene. Dette ble beklageligvis ikke fulgt opp, slik at 

medlemsorganisasjonene har lavere tilskuddsrammer til fordeling enn 

det som ble vedtatt på årsmøtet. Vi ser også at det er et avvik mellom 

budsjettert driftstilskudd og faktisk utbetalt som det nåværende styret 

ikke har dokumentasjon på. Dette vil styret rette opp i budsjettforslaget 

for 2023.  

Av kostnadene var 83% tilskudd til medlemsorganisasjonene, mens 

resten gitt til drift av organisasjonen, inkludert inspirasjonshelg i 

forbindelse med ekstraordinært årsmøte i november.   
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Oversikt over utdelte tilskudd i 2022 

DRIFTSMIDLER 2022 Utbetalt 

Sørlandets krets av Norges Speiderforbund 50 000 
Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speidere  40 000  
Søndagsskolen Vest-Agder krets  73 000  
KRIK Agder  30 000  
Acta Agder  82 000  
NKSS Laget  50 000  
KFUK-KFUM Agder  40 000  
NMSU Sør  29 000  
AUF i Agder  25 000  
Agder Unge Høyre  25 000  
Agder SU  10 000  
Vest-Agder skyttersamlag  53 000  
Aust-Agder skyttersamlag  40 000  
Agder skyttersamlag  40 000  
NJFF Vest-Agder  35 000  
Aust-Agder Ungdomslag  25 000  
4H Agder  55 000  
A-larm  20 000  
Agderlan  25 000  
Sum driftsmidler 747000 

KREATIVE TILTAK Utbetalt 

Lan E 10000 
KFUM-KFUK Agder 10000 
Ungdomsrådet, Agder og Telemark 
Bispedømme 10000 
KFUM KFUK Agder 9000 
Spillsenteret 6000 
Spillsenteret 2 (feil, rettes opp i 2023) 6000 
4H Grobotn 5000 
Agderlan 5000 

Sum Kreative 2022 61000 
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Vest-Agder Ungdomslag fikk tildelt 35 000 i driftsmidler for 2022, som 

først er utbetalt i 2023.  

Sluttord 

Styret opplever en varierende grad av engasjement for BURIA blant 

medlemsorganisasjonene, og er bekymret for lav deltakelse på årsmøtet 

og andre samlinger. BURIA blir kun så sterkt og nyttig som den 

innsatsen og engasjementet som medlemsorganisasjonene og styret 

selv bidrar med. Styret ber derfor om at medlemsorganisasjonene tar 

dette i betraktning når årsmøtet skal diskutere og beslutte BURIAs 

framtid.  

 

Kristiansand 2. mars, Styret i Barne- og Ungdomsrådet 
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Uavhengig revisors beretning for 2022 

Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for BURIA Barne- og ungdomsrådet i Agder som viser et negativt 
resultat på NOK 69.001,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 

2022 og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver 
og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov, 
forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 
uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-
reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet 
revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål 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 
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som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de 
økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger  
 
 

Kristiansand, 2. mars 2023 

 
Revisjon Sør AS 
 
 
___________________ 
Rolf Einar Lunde 
Statsautorisert revisor 
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Sak 5 til årsmøtet i BURIA: Veien videre 
 
Vedlegg:  

1. Konsekvensanalyse 
2. Innkommet forslag fra Agder Unge Høyre 

 
 
Forslag til vedtak:  

1) Barne- og Ungdomsrådet består, men endrer måten det 
arbeider på:  

i. BURIA fokuserer på å være en paraplyorganisasjon 
for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og 
et talerør i saker som angår frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner 

ii. BURIA ønsker ikke å ha delegert ansvar for 
fordeling av tilskuddsmidler.  

iii. BURIA ønsker å medvirke til utarbeiding og 
revisjon av retningslinjer for tilskudd.  

iv. BURIA har ingen ansatt medarbeider. Styret får 
utvidete oppgaver, og mulig også et styrehonorar.  

v. BURIA ønsker å være en ressurs for 
fylkeskommunen og ungdommens fylkesutvalg i 
aktuelle saker.  
eller 

2) Barne- og Ungdomsrådet avvikles / oppløses.  
 
 
Styret er delt i sin innstilling – og legger derfor fram begge forslagene for 
årsmøtet. I forslaget til videreutvikling, ligger det noen ulike forslag til 
endring/ utvikling som er ment å gi en større pott penger til fordeling, 
mindre kostnader til administrasjon, og en tydeligere retning for styrets 
og medlemsorganisasjonenes arbeid. Disse kan diskuteres og besluttes 
uavhengig av hverandre 
 
Dersom man vil utvikle BURIA videre, så krever dette økt deltakelse og 
engasjement fra medlemsorganisasjonene og en styrket enighet om at 
BURIA er viktig og riktig å bruke tid, krefter og penger på.  
 
Et forsøk på sammendrag:  
Først en oppklaring: Tilskuddsmidlene er helt uavhengige av BURIA – 
de har kun fått delegert oppgaven med å tildele tilskuddet. Det er 
fylkeskommunens politikere ved hovedutvalget for kultur, folkehelse og 
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frivillighet som beslutter sum og godkjenner retningslinjer, og har 
myndighet til å endre disse.  
Å legge ned BURIA betyr ikke at tilskuddsmidlene forsvinner – de 
vil da fordeles av fylkeskommunens administrasjon eller politisk av 
hovedutvalg for Kultur, folkehelse og frivillighet. BURIA kan ønske 
seg å ha en rolle i utformingen av retningslinjene.  
 
Noen grunner til å avvikle kan være at:  

- «Potten» til barne og ungdomsorganisasjoner vil bli større. Å legge 
ned BURIA vil frigjøre mer midler i driftstilskudd til 
medlemsorganisasjonene.  Pengene som nå brukes til å drive 
organisasjonen BURIA og ha en ansatt, vil kunne brukes til 
aktiviteter for barn og unge og organisasjonene i stedet.  

- BURIA spiller ikke lenger den rollen det gjorde før, hverken for 

medlemsorganisasjonene eller som talerør for barn og unge og 

som samarbeidspartner for fylkeskommunen. 

Medlemsorganisasjonene opplever ikke BURIA som nyttig (utover 

tilskudd). Det er dårlig bruk av engasjement, tid og penger å holde 

liv i en organisasjon som ikke oppleves som nyttig av mange av 

dem den er til for.  

- Ungdommens fylkesting har overtatt rollen som medvirkningsorgan 
for Agder fylkeskommune 

 
Noen grunner til å utvikle BURIA videre, kan være at:  
- Det fortsatt er et behov for å ha en paraplyorganisasjon som kan tale 

barn og unges sak, og som gjennom medlemsorganisasjonen kan 

være et talerør for en del av barn og unges interesser.  

- Hvis man legger ned BURIA, vil det være en arena, et nettverk og en 

mulighet for samarbeid som blir borte, og som trolig vanskelig lar seg 

starte opp igjen på et seinere tidspunkt.  

- Det er viktig å ha et organ valgt av organisasjonene som beslutter 

hvordan midlene fordeles.  
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Vedlegg til sak om veien videre for BURIA.  
 

Konsekvensanalyse 
 

Bakgrunn:  

Det ekstraordinære årsmøtet i november 2022 vedtok at:  

«Styret skal førebu ei sak med konsekvensane for avvikling kontra vidare 
utvikling av BURIA til neste ordinære årsmøte». 
 

Tilbakemeldinger fra medlemsorganisasjonene 

Etter vedtaket fra ekstraordinært årsmøte har styret arbeidet for å 

kartlegge konsekvensene av nedleggelse samt også videreutvikling av 

BURIA. 

 

Som del av dette arbeidet har vi kontaktet medlemsorganisasjonene for 

tilbakemeldinger om hvilken nytte BURIA utgjør for den enkelte 

organisasjon, og hvordan vi best kan bidra til medlemsorganisasjonene i 

fremtiden. I tillegg ba man om tilbakemeldinger på konsekvenser av en 

eventuell avvikling, og innspill til saker og utvikling videre for BURIA.  

Kun 13 av medlemsorganisasjonene har besvart, noe som tyder på lav 

interesse / engasjement – en tilbakemelding i seg selv? 

Under følger et par generelle bemerkninger, samt en oppsummering av 
de tilbakemeldinger styret har fått. 
 
Tilbakemeldingene synliggjør to bekymringer:  

- Alle er redde for at tilskuddene skal bli borte eller redusert 

- At en avvikling av BURia vil gjøre at man ikke har et talerør og en 

arena for samarbeid mellom organisasjonene.  

Stort sett alle tilbakemeldingene har handlet om økonomi, om nytten og 

viktigheten av tilskuddene – for de fleste er det det som er det BURIA 

driver med, det som er nyttig for dem. Selv om ikke tilskuddene blir borte 

ved en avvikling, er enkelte bekymret for om tildelingen av driftsmidler 

kan bli endret eller redusert, siden det da ikke er noe BURIA som kan 

påvirke / yte motstand.  
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En annen tilbakemelding som går igjen er nytten og potensialet i BURIA 

til å være et tydelig talerør for barn og unges behov og interesser, og at 

en vei videre for organisasjonen er å drive mer interessepolitikk og 

påvirkningsarbeid.  

Noen få tilbakemeldinger er opptatt av at mulighetene for felles kurs og 

opplæring blir borte hvis BURIA legges ned, og de mener at dette er noe 

BURIA burde drive med og prioritere framover. Noen mener det 

motsatte, at dette er noe de i stor grad sørger for i egne organisasjons-

systemer, slik at det ikke er behov.    

I tilbakemeldingene er det også oppgitt at BURIA ikke oppleves som 

relevant for medlemsorganisasjonene i å bidra med inspirasjon og 

rekruttering.  

Om konsekvensvurdering:  

Når vi vurderer konsekvensene ved avvikling kontra videre utvikling av 

BURIA må vi ta hensyn til formålet til organisasjonen, slik det er formulert 

i vedtektene:  

- En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge 

generelt  

- En samarbeidspart for Agder fylkeskommunes administrasjon 

og politikere i barne- og ungdomsspørsmål og satsninger 

Her bemerkes det at formålet til BURIA ikke omhandler økonomi og 

oppgaven med å fordele tilskudd – som er det medlemsorganisasjonene 

oppgir som viktigste nytte og relevans. Oppgaven med fordeling av 

midler er kommet til senere.  

To vesentlige spørsmål blir da:  

1) Er dette formålet med fortsatt relevant og aktuelt? Kan det 

eventuelt forbedres?  

 

2) Er BURIA egnet til å ivareta formålet? 

Er det interesse og kapasitet blant medlemsorganisasjonene 

til å oppnå formålet (kandidater til styret, arbeid med felles 

saker, bidra med opplæring og samlinger) 
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Er det andre aktører og måter å organisere arbeidet på som 

bedre kan jobbe for formålet? 

Hva er alternativene?   

På årsmøtet for 2021 ble det slått fast at BURIA er ved et veiskille. Styret 

ser det ikke som en løsning å fortsette «som nå», og har derfor ikke 

dette som et mulig alternativ. Dermed består «veiskillet» av å bestemme 

seg for om man skal:  

1) Avvikle BURIA 

Dette alternativet innebærer at Barne- og Ungdomsrådet i Agder 

slutter å eksistere. Det påvirker ikke medlemsorganisasjonenes 

aktivitet og formål. Og tilskuddet til barne- og 

ungdomsorganisasjoner i Agder består, og det frigjøres mer midler 

til fordeling, som ellers ville gått til drift- og personalkostnader.  

eller 

2) Utvikle BURIA videre ved å gjøre noen endringer.  

- Hva skal være BURIAs fokus og funksjon i fremtiden?  

- -Skal BURIA fortsatt fordele midler gjennom styrebehandling, 

eller skal dette overdras til fylkespolitikere eller 

administrasjonen.  

-Skal BURIA ansette en daglig leder? (Nåværende ordning med 

leie av medarbeider i fylkeskommunen skulle vært avsluttet i 

2023) 

Konsekvensanalyse: 

Denne er strukturert rundt de fem temaene der medlemsorganisasjonene 

ble spurt om konsekvenser. Styret opplever at det er økonomi og tilskudd 

som er mest interessant for medlemsorganisasjonene og vi prioriterer da 

dette først og størst:  

Om økonomi og tilskudd 

Når det gjelder økonomi og tilskudd opplever styret at det er ulike 

oppfatninger og misforståelser rundt hvor driftsmidler og tilskudd til 

kreative tiltak kommer fra, og hvordan de fordeles. Det er lurt med en 

oppklaring:   
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- Agder fylkeskommune vedtar størrelsen på og tildeler årlig et beløp 

som drifts- og aktivitetstilskudd til barn og unge (Tilsvarende gjøres 

til Agder Idrettskrets og Agder Musikkråd).  

- Dette beløpet er et politisk vedtatt beløp utenfor BURIAs myndighet 

og kontroll. Tildelingshistorikken under viser en stabilitet i 

tildelingen, og en økning for å justere for prisstigning. Dette kan bli 

endret gjennom vedtak utenfor BURIAs kontroll, men er lite 

sannsynlig.  

- Av det tildelte beløpet trekkes personalkostnadene for daglig leder, 

som de senere år har vært en ansatt i fylkeskommunen (40% 

stilling).  

- Oppgaven med å fordele og tildele resten av midlene er delegert til 

BURIA som paraplyorganisasjon for barne- og 

ungdomsorganisasjoner (vedtak mars 2020). I teorien kan 

fylkeskommunen ombestemme seg (lite sannsynlig), og trekke 

tilbake «delegasjonsfullmakten».  
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- BURIA foreslår detaljerte retningslinjer for tildeling. Retningslinjene 

for tildeling skal godkjennes av Agder fylkeskommune. Styret 

tildeler etter søknad til og vedtak i styret – til driftstilskudd og støtte 

til kreative tiltak.  

- Ved en eventuell avvikling av BURIA, vil Agder 

fylkeskommune fortsatt tildele midler til barne- og 

ungdomsorganisasjonene, etter en fordelingsnøkkel, men 

enkelte har påpekt at BURIA kan miste en vaktbikkje-funksjon 

når utdeling overdras tilbake til fylkeskommunen.  

- Dersom BURIA ikke har en daglig leder/ personalkostnader, vil 

hele det tildelte beløpet kunne fordeles ut i tilskudd, minus 

fratrekk for driftskostnader.  Minus driftskostnader.  

- Dette er illustrert i tildelingshistorikkens to ulike kolonner for 2023:   

 

Tildelingshistorikk 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Med 

fratrekk 

personal-

kostnader 

2023  

Uten 

fratrekk 

personal-

kostnader 

Tildeling 

fra 

AGFK 

1 174 000 1 210000 1 226 000 1 257 000 1 303 000 1 303 000 

Persona

l-

kostnad

er 

502000  0* 0* 357 000 370 000 0 

Overført 

BURIA 

672 000 1 210 000 1 226 000 900 000 933 000 1 303 000 

Regnsk

ap og 

revisjon 

6 125 6 500 6 625 x   

Drifttilsk

udd 

510 000 950 000 951 000 x   
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Kreative 

tiltak 

0 86525 28200 x   

*I 2020 og 2021 ble det ikke trukket fra personalkostnader på det 

tildelte beløpet, da det var utskiftninger og opphold i daglig leder – 

rollen. Dette ga overskudd i regnskapet, som er avsatt på BURIAs 

sparekonto. 

 

Økonomiske konsekvenser ved videre utvikling:  

- - Hvilke konsekvenser en videre utvikling av BURIA får avhenger 

først og fremst av hvorvidt vi ønsker en daglig leder eller om vi 

klarer oss uten en fast ansatt. Uten en ansatt vil en større del av de 

midlene som BURIA fordeler, kunne fordeles på 

medlemsorganisasjonene, men noe må likevel beholdes til drift av 

organisasjonen – møter, samlinger, regnskap og revisjon. Vi kan 

betale et regnskapsbyrå for regnskapsføring, og honorere 

styremedlemmer for ekstraarbeid. 

- BURIA kan arbeide aktivt for å påvirke politikere og 

budsjettprosesser for å øke tilskuddet til barne- og 

ungdomsaktivitet, slik at midlene til fordeling øker. Om dette lykkes, 

er helt avhengig av at BURIA klarer å gjøre dette og av politiske 

prosesser og vedtak i fylkeskommunen.  

- BURIA kan søke på andre tilskuddsmidler og finansieringskilder, 

som kan styrke økonomien og øke andelen midler til fordeling. Det 

er ingen kjente eksempler på at dette er gjort så langt i BURIAs 

historie, og de fleste tilskuddsordninger er rettet mer mot spesifikke 

formål, organisasjoner, aktiviteter og prosjekter – ikke for en 

paraplyorganisasjon.  

- Dersom BURIA velger å øke fokuset på felles aktiviteter og 

opplæring framover, vil en større del av midlene brukes på dette, 

på bekostning av midler til fordeling.  

Økonomiske konsekvenser ved å avvikle:  

- En avvikling av BURIA påvirker ikke direkte fylkeskommunens 

tildeling av midler – denne tildelingen er som nevnt uavhengig av 

BURIA, som kun har fått det delegerte ansvaret med å fordele.   
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- Ved å avvikle BURIA vil man ikke lenger ha kostnader til personal, 

og til drift av organisasjon (regnskap, revisjon, møter, samlinger). 

Hele den tildelte potten fra fylkeskommunen kan dermed tildeles til 

barne- og ungdomsorganisasjoner, etter en kjent fordelingsnøkkel.  

Konsekvenser for organisasjons- og rekrutteringsarbeidet i 

medlemsorganisasjonene 

Ved å utvikle videre: 

Selv om medlemsorganisasjonene i sine tilbakemeldinger ikke oppgir å 

ha noen nytte av BURIA for sitt organisasjons- og rekrutteringsarbeid, så 

kan det være et potensiale for dette hvis organisasjonen ønsker og klarer  

å skape nyttige arenaer og verktøy  

Ved å avvikle:  

Agder Fylkeskommune har fått en frivillighetsstrategi, som blant annet 

inneholder tiltak knyttet til kompetanseheving og opplæring. Dette er 

tilbud som også vil tilfalle medlemsorganisasjonene, og det kan også 

være mulig å skreddersy opplæring til barne- og ungdomsorganisasjoner 

og unge som målgruppe.  

Konsekvenser for barn og unges stemme og synlighet i Agder 

Ved å utvikle videre: 

Medlemsorganisasjonene og styret har påpekt viktigheten av å 

opprettholde og styrke BURIA som et talerør for barn og unge, og å 

synliggjøre betydningen av en mangfoldig barne- og ungdomskultur og -

aktivitet i Agder.  

Per i dag fungerer ikke BURIA som et viktig talerør, men at det også 

finnes i framtiden, gir en mulighet for å ta større plass, være mer aktiv, 

og også være mer tilstede i beslutningsprosesser som angår barn og 

unge.  

En utfordring her kan være at det er vanskelig å se for seg saker som 

alle medlemsorganisasjonene kan stå sammen og fremme som en felles 

sak. Det kan kreve at man har sterkere solidaritet mellom 

organisasjonene og blir med å løfte saker som er viktige for noen, selv 

om det ikke en ens egen kjernesak.  
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BURIA kan være et talerør og en ressurs for Agder ved å ha nettverk og 

kjennskap til barn- og unges aktiviteter og forhold, kanskje særlig for:  

- Mindre synlige organisasjoner og aktiviteter 

- Organisasjoner og aktiviteter utover i «distriktene», utenfor de to 

byene.  

- Organisasjoner uten veldig sterke og synlige nasjonale 

moderorganisasjoner og nettverk. 

- Historiske og tradisjonsrike organisasjoner, sett opp mot mer nylig 

oppståtte.  

Ved å avvikle:  

Medlemsorganisasjonene vil fortsette å kunne påvirke hver på sin kant, 

og gjennom sine organisasjonshierarkier. 

Ungdommens fylkesting og fylkesutvalg er lovpålagt som 

medvirkningsorgan for fylkeskommunen. Og alle kommuner skal ha et 

lokalt ungdomsråd. Dette kan være et organ å arbeide gjennom for 

medlemsorganisasjonene i større grad enn i dag, dersom BURIA 

avvikles.  

Konsekvenser for aktivitetstilbudet til barn og unge i Agder.  

Basert på tilbakemeldingene, er driftstilskudd den viktigste faktoren for å 

bidra til aktivitetstilbudet i de ulike medlemsorganisasjonene, og BURIA 

som paraplyorganisasjon har per nå ikke egne aktiviteter for barn og 

under.   

Ved å utvikle:  

En mulig retning å videreutvikle organisasjonen, er å organisere og tilby 

mer opplæring, samlinger og kurstilbud. Da blir det vesentlig at dette 

treffer organisasjonenes behov og får oppslutning. Det vil også innebære 

kostnader. Et viktig spørsmål her er hvorvidt organisasjonene ønsker et 

slik opplærings og kurstilbud.  

Ved å avvikle:  

Dersom driftstilskuddet fortsatt opprettholdes, påvirker ikke en avvikling 

aktivitetstilbudet i medlemsorganisasjonene hver for seg. Derimot frigjør 

det økte midler til fordeling til medlemsorganisasjonene. For BURIA som 
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paraplyorganisasjon, innebærer en avvikling at det blir vanskeligere å 

lage felles kurs og opplæringstilbud.  

BURIA Årsmøtepapirer 2023 side 36 av 43



  
 
 
 
 

 
 
 
 

Til Årsmøtet for Barne- og ungdomsrådet i Agder (BURIA)  

Fra Agder Unge Høyre 

 

Forslag om avvikling til årsmøte 2023 
        Kristiansand, 16. februar 2023 
 
På vegne av Agder Unge Høyre vil jeg sende inn følgende forslag til årsmøtet under sak 2 
«Framtidig organisering av BURIA»: 

Bakgrunn for forslag: 

Det ordinære årsmøtet for BURIA i 2022 var samstemte om at BURIA er nødt til å evaluere egen 
virksomhet og veien videre for BURIA. Forslagsstiller mener en åpenbar årsak for denne saken er 
at BURIA har fått en overflødig rolle for barne- og ungdomsorganisasjonene, og at nødvendigheten 
av at BURIAs eksistens kan diskuteres. Forslagsstiller er av den oppfatning at BURIA er blitt et 

unødvendig mellomledd mellom fylkeskommunens midler til formålet (i all hovedsak driftsmidler til 
barne- og ungdomsorganisasjoner) og organisasjonene. 
 
De siste årene har BURIA brukt store deler av potten (gjennom avkortning) fra fylkeskommunen på 
å ansette en daglig leder/koordinator, og har også andre ikke-ubetydelige administrative utgifter. I 
tillegg har BURIA bygd opp stor egenkapital etter færre utdelinger under koronapandemien, og 

sitter nå på mye penger til tross for at utbetalingene til organisasjonene ikke har økt nevneverdig 
mye. Det kan i ytterste konsekvens bety at pengepotten fra fylkeskommunen reduseres eller 
forsvinner fordi fylkespolitikerne ser at BURIA har bygd opp egenkapital av penger som er ment å 
gå til barne- og ungdomsorganisasjonene. Eksempelvis skal BURIA få rundt 1,4 millioner i offentlig 

tilskudd (som er ment til organisasjonene) i 2022 (budsjettert), hvor kun ca. 1 million er 
budsjettert direkte til organisasjonene. 300.000 er budsjettert til kostander knyttet til ansettelse. 
 

Vi mener BURIA er et unødvendig mellomledd for å få penger ut fra fylkeskommunen sin pott til 
barne- og ungdomsorganisasjonene, og nå som veien videre skal diskuteres er vi av den 
oppfatning at BURIA i sin helhet bør avvikles, og at pengepotten fra fylkeskommunen burde deles 
ut på en annen måte for at organisasjonene skal få mest mulig støtte. 

Vi ser også viktigheten av at ungdom er med å påvirker beslutninger som angår ungdom, og vil 
derfor foreslå at årsmøtet anbefaler fylkeskommunen at Ungdommens fylkesutvalg eller 
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet (med ungdomsrepresentant i utvalget) får 
bevillingsmyndigheten over midlene. Dette er utvalg som allerede har ansattressurser og 
medlemmer som lønnes over eksisterende budsjetter, som vil bety at potten til barne- og 

ungdomsorganisasjonene kan brukes utelukkende på organisasjonene, fremfor administrasjon.  

 

På denne bakgrunn fremsetter vi følgende forslag til vedtak: 

Årsmøte ber fylkeskommunen overføre ansvaret for utdeling av midler til barne- og 
ungdomsorganisasjoner i Agder til Ungdommens fylkesutvalg eller Hovedutvalg for kultur, 
folkehelse og frivillighet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Oda Oline Omdal og Celine Aas 

Agder Unge Høyre 
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Sak 6: Arbeidsplan 2023-2024  Forslag 

til årsmøtet 26.03.2023  

Denne arbeidsplanen baserer seg på at BURIAs årsmøte velger å utvikle seg videre, og tar valg knyttet til om man vil ha en ansatt og om man vil fortsette å være 

forvalter av fylkeskommunens tilskuddsordning 

STRATEGIPLAKATEN Vi fortsetter og videreutvikler (uten ansatt og forvaltning av 
tilskudd):  

Dersom ansatt Dersom 
tilskuddsforvalter 

Være en støttespiller for regionens frivillige 

organisasjoner og videreutvikling av disse, med 

fokus på rammevilkår, kompetanseheving og 

frivillighetspolitikk 

• Å tilby kurs / kompetanseheving  

• Å gi innspill i aktuelt planarbeid 

• Fokus på styrking av medlemsnettverket 

• Delta i fylkeskommunens nettverk/ ressursgruppe for 
frivillige organisasjoner 

• Invitere til en årlig helg med inspirasjon og 
kompetanse ifbm årsmøtet 

• å være en «vaktbikkje» for at driftsmidlene ikke 
krymper og fortsatt fordeles på en god måte mellom 
organisasjonene i BURIA 

• Være pådriver for at alle medlemsorganisasjonene 
har en representant i styret ila for eksempel 8 år.  

• Ansette daglig 
leder eller 
annen ansatt 

• Forbedring 
av tilskudds-
ordninger 

• Revisjon av 
retnings-
linjer 
 

Være en tilrettelegger for arenaer der unges 

stemmer blir hørt, skaper engasjement og gir 

mulighet for utfoldelse 

• Være et talerør for barn og unges behov og interesser 

• Opplæring og rolleavklaring i styret 

  

Være en arena for formidling og synliggjøring 

av barne- og ungdomsaktivitet i regionen 

• Fokus på Sosiale medier 
 

  

Være en synlig ressurs opp mot 

fylkeskommunenes barne- og ungdomsarbeid 

• Bli bedre kjent med Ungdommens fylkesting / 
fylkesutvalg og samarbeide om opplæring der det 
egner seg.  
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Sak 7 til årsmøtet i BURIA: Forslag til budsjett 2023 

Budsjettforslaget er i balanse – inntekter og kostnader er likt. BURIA har opparbeidet 

seg en betydelig egenkapital som skal gå til formålet, slik at det er anledning til å 

beslutte bruk av formålskapitalen for å justere budsjettet.  

Merk at for å rette opp undertildelingen og ekstratildelingen som ikke ble fulgt opp i 

2022, så foreslår styret å bruke 300 000 av egenkapitalen til å øke rammen for 

driftstilskudd til medlemsorganisasjonene.  

Budsjettet er satt opp med flere ulike alternativer, for å synliggjøre med og uten 

kostnader til daglig leder, og med eller uten tilskuddsforvaltning.  

Forslag til vedtak vil være avhengig av hva årsmøtet vedtar i saken om veien 

videre for BURIA  

--- 

Med eller uten personalkostnader:  

«Med ansatt» 

- inkluderer personalkostnader til medarbeider, ved at 363 000 av tilskuddet vil 

går til ansatt.  

- 790 000 til fordeling i driftsmidler til medlemsorganisasjonene, og 100 000 til 

kreative tiltak. 300 000 fra egenkapital for å øke rammen og rette opp det som 

skulle vært gjort i 2022 – slik at 1 090 000 går til fordeling driftsmidler.  

 

«Uten ansatt» 

- Uten personalkostnader til medarbeider kan hele tilskuddet fra 

fylkeskommunen på 1 303 000 forvaltes av BURIA 

- 1 122 000 til fordeling i driftsmidler til medlemsorganisasjonene, og 100 000 til 

kreative tiltak. 300 000 fra egenkapital for å øke rammen og rette opp det som 

skulle vært gjort i 2022 - slik at 1 422 000 går til fordeling driftsmidler.  

- Honorar til styremedlemmer på 36 000 for jobben som må gjøres uten ansatt 

(6000,- er skattemessig grense per person).  

- Øvrige driftsutgifter til regnskap, revisor, nettsider, årsmøte o.l.  
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Med eller uten tilskuddsforvaltning 

Gitt avklaringer om hvorvidt BURIA skal fortsette med å forvalte tilskuddsordninger, 

eller at andre gjør det, gir det mening å presentere et budsjettforslag kun for driften 

av BURIA som organisasjon, uten tilskuddsforvaltning. Vi ser for oss at driften av 

BURIA da enten blir finansiert av driftsmidlene som fylket deler ut, eller fra 

egenkapitalen til BURIA. Budsjettforslaget under innebærer bruk av egenkapital til å 

drive organisasjonen, at hele tilskuddet holdes utenfor.   

Budsjett 2023 Budsjett 2023 Regnskap 2022 Budsjett 2022 Regnskap 2021
Med ansatt Uten ansatt

Driftsinntekter
3120 Inntekter egne prosjekter 0 0 10000 0
3680 Momskompensasjon 70 000 70 000 0 70 000 88 874
3920 Offentlige tilskudd 940 000 1 303 000 900 000 1 327 500 1 226 000
3940 Grasrotandelen 500 500 951 0 366
Samlede driftsinntekter 1 010 500 1 373 500 900 951 1 407 500 1 315 240

Driftskostnader
4110 Kostnader egne prosjekter 0 0 0 -40 000 0
5000 Lønn ansatte 0 0 0 -300 000 0
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling -5 000 -36 000 -4 651 -10 000 -4 550
5960 Gaver til ansatte 0 0 0 -300 0
5960 Gaver til styret -3 000 -3 000 0 -3 000 -3 000
6700 Revisjons og regnskapshonorarer -15 000 -15 000 -14 365 -7 000 -6 625
6780 Annen fremmedtjeneste -7 500 -7 500 -22 257 0
6810 Datakostnad -7 000 -7 000 -6 148 -7 500 -5 276
6830 Kontingenter 0 0 -1 513 0 -1 476
6860 Møte, kurs, oppdatering -15 000 -15 000 0 -15 000 0
7110 Bilgodtgj ikke oppg pl -4 000 -4 000 -2 245 -4 000 -1 017
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -10 000 -10 000 -9 132 -5 000 -384
7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig 0 0 0 -2 000 -132
7320 Reklamekostnad / annonser 0 0 0 -10 000 0
7450 Driftsmidler -1 090 000 -1 422 000 -747 000 -900 000 -951 000
7451 Kreative tiltak -100 000 -100 000 -61 000 -90 000 -28 200
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter -10 000 -10 000 -10 571 -10 000 -6 929
7710 Årsmøte -44 000 -44 000 -91 625 0 -694
7770 Bank og kortgebyrer -1 000 -1 000 -657 -600 -683
Samlede driftskostnader -1 311 500 -1 674 500 -971 163 -1 404 400 -1 009 966

Driftsresultat -301 000 -301 000 -70 213 3 100 305 275

Finansielle poster
8050 Annen renteinntekt 1000 1000 1 212 305

Ordinært resultat -300 000 -300 000 -69 001 305 580
Bruk av egenkapital 300000 300 000
Årsresultat 0 0 -69 001 3 100 305 580

Budsjett 2023 for Barne- og Ungdomsrådet i Agder
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Uten tilskuddsforvaltning (og ansatt), kun drift av organisasjon

Tilskudd fra fylkeskommunen 1303000

Brukes til drift av BURIA, fra egenkapital 163000

Til forvaltning) som tilskudd driftsmidler/ 1303000

(Gjøres av fylkeskommunen, utenfor regnskap

Budsjett 2023Regnskap 2022Budsjett 2022

Driftsinntekter

3120 Inntekter egne prosjekter 0 0 10000

3680 Momskompensasjon 0 0 70 000

3920 Offentlige tilskudd / Bruk av egenkapital 163000 900 000 1 327 500

3940 Grasrotandelen 500 951 0

Samlede driftsinntekter 163500 900 951 1 407 500

Driftskostnader

4110 Kostnader egne prosjekter 0 0 -40 000

5000 Lønn ansatte 0 0 -300 000

5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling -36000 -4 651 -10 000

5960 Gaver til ansatte 0 0 -300

5960 Gaver til styret -3000 0 -3 000

6700 Revisjons og regnskapshonorarer -20000 -14 365 -7 000

6780 Annen fremmedtjeneste -7500 -22 257

6810 Datakostnad -7000 -6 148 -7 500

6830 Kontingenter 0 -1 513 0

6860 Møte, kurs, oppdatering -15000 0 -15 000

7110 Bilgodtgj ikke oppg pl -4000 -2 245 -4 000

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -10000 -9 132 -5 000

7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig 0 0 -2 000

7320 Reklamekostnad / annonser 0 0 -10 000

7450 Driftsmidler 0 -747 000 -900 000

7451 Kreative tiltak 0 -61 000 -90 000

7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter -10000 -10 571 -10 000

7710 Årsmøte -44000 -91 625 0

7770 Bank og kortgebyrer -1000 -657 -600

Samlede driftskostnader -157500 -971 163 -1 404 400

Driftsresultat 6000 -70 213 3 100

Finansielle poster

8050 Annen renteinntekt 1000 1 212

Ordinært resultat 7000 -69 001

Årsresultat 7000 -69 001 3 100

Budsjett 2023 for Barne- og Ungdomsrådet i Agder
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Sak 8 Valg 

Styret har fungert som valgkomite. Oppfordring om å foreslå kandidater er sendt alle 

medlemsorganisasjoner og lagt på BURIAs Facebooksider i forbindelse med varsel 

om gjennomføring av årsmøte 26. januar. Det er også blitt ringt rundt i etterkant for å 

kunne dekke opp listen, med god respons. 

Følgende verv er på valg:  

• Styreleder 

• 2 styremedlemmer for 1 år 

• 2 styremedlemmer for 2 år 

• 3 varamedlemmer for 1 år.  

*Alexandra Joy Øhrn Fredwall fratrer halvveis i perioden i forbindelse med valget slik 

at det der blir et ledig verv.   

Ved gjennomføring av valget på årsmøtet, vil det bli åpnet for benkeforslag.  

Styrets innstilling til valg:  

Styreleder Gunn-Alise Brustad 1 år 

Styremedlem Oda Oline Omdal, Agder Unge Høyre Ikke på valg, ett år igjen 

Styremedlem  1 år* 

Styremedlem  Kristin Øksendal, Vest-Agder Skyttersamlag  1 år 

Styremedlem Borghild Løver, Vest-Agder Ungdomslag 2 år 

Styremedlem Silje Christensen, Lan E 2 år 

1.vara Helena Marie Westgård Fedde, Skeiv 

ungdom Vest-Agder 

1 år 

2.vara Celine Aas, Agder Unge Høyre. 1 år 

3.vara Elin Oveland, NMSU Sør 1 år 

• Valg av revisor: Revisjon Sør foreslås 

• Godkjenning av representant fra ungdommens fylkesutvalg: Ikke avklart ved 

utsending. 
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