
LM 04/21 Styringsdokument for Unge LEVE i LEVE

➔ Bakgrunn for styringsdokument for Unge LEVE i LEVE
16. desember 2020 vedtok Unge LEVEs ekstraordinære årsmøte at Unge LEVE skulle fusjonere tilbake
til LEVE etter to års virke med eget organisasjonsnummer. Intensjonen med fusjonering var at Unge
LEVE skal nyte godt av stordriftsfordelene i organisasjonen knyttet til regnskap, administrasjon og
annet i fellesskap med LEVE. Målet var å frigjøre frivillige krefter til å arbeide med deres
kjerneaktiviteter: sorgstøtte og ivaretakelse av unge etterlatte.

Et viktig premiss for fusjoneringen var at Unge LEVE skal virke som en underavdeling i LEVE med
selvstendige styringsorgan basert på demokratiske prinsipper for Unge LEVEs medlemmer.

Arbeidsgruppa som har utarbeidet dokumentet: styreleder og nestleder i Unge LEVE/ Landsstyrets
fadder for Unge LEVE/ Ansatt for Unge LEVE/ Økonomiansvarlig og generalsekretær i sekretariatet.

I dokumentet ligger henvisninger til linker. Disse er IKKE operative nå.

➔ Forslag til styringsdokument for Unge LEVE er basert på modell av Ung i DNT i DNT
DNT Ung har ikke eget org. nummer, men er likevel en selvstendig enhet i DNT med formelle
styringsorgan (landsmøte, landsstyre, vedtekter o.l.). DNT Ung er en del av DNT sitt regnskap.
Se informasjon fra DNT side 7.

➔ Dokumentet ble drøftet i landsstyret 17.3.21, med følgende vedtak:
Landsstyret godkjenner forslaget til styringsdokument for Unge LEVE i LEVE med gitte innspill og
støtter at styringsdokumentet med disse endringene kan sendes til Unge LEVEs årsmøte 20.4.21 for
vedtak. Landsstyret støtter også at styringsdokumentet med vedtak og innspill fra Unge LEVEs
årsmøte legges frem for landsstyret 29.4.21 sammen med forslag til vedtektsendringer, før endelig
ferdigstillelse for landsmøtet 2021.

➔ Styringsdokumentet ble drøftet på Unge LEVEs årsmøte 20.4.21, med følgende vedtak:
Årsmøtet godkjente forslaget til styringsdokument for Unge LEVE i LEVE med gitte innspill, som skal
legges frem for landsstyret 29.04.21 og for endelig ferdigstillelse og godkjenning av landsmøtet i LEVE
13.06.21.

➔ Styringsdokumentet ble drøftet på LEVEs landsstyremøte 29.4.2, med følgende vedtak:
Landsstyret godkjenner forslaget til styringsdokument for Unge LEVE i LEVE og støtter at dokumentet
kan sendes til LEVEs landsmøte 13.6.21 for vedtak.

I dokumentet er det henvist til “les mer her-linker”. Disse er ikke aktive enda.
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Styringsdokument for Unge LEVE i LEVE

Unge LEVEs motto er

Ingen skal stå alene i sorgen
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UNGE LEVE

Hvem er Unge LEVE og hva skal Unge LEVE tilby unge etterlatte?
Unge LEVEs slagord er: Ingen skal måtte stå alene i sorgen.
Unge LEVE skaper gode og trygge møteplasser, både fysisk og digitalt, for unge selvmordsetterlatte og
berørte, hvor deres behov for sorgstøtte og erfaringsutveksling står i sentrum.

Årsmøte
❏ Unge LEVEs årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april.
❏ På årsmøtet gjennomgås status for Unge LEVEs handlingsplan og arbeid for kommende

periode.
❏ På årsmøtet velges nye styremedlemmer til Unge LEVEs styre.
❏ På årsmøtet møter Unge LEVEs ungdomskontakter fra hele landet som representanter for Unge

LEVE lokalt/for fylkeslag. Ungdomskontakter er lokale frivillige for Unge LEVE, knyttet til
fylkeslag i LEVE.

❏ Alle Unge LEVEs medlemmer er invitert til å delta på årsmøtet.
❏ Medlemmer for øvrig i LEVE kan delta på årsmøtet.
❏ Unge LEVEs medlemmer har tale- og stemmerett på årsmøtet. Ungdomskontakter som er

medlem i Unge LEVE har tale- og stemmerett (35 år og under). Ungdomskontakter som evt. kun
er medlem i LEVE (over 35 år), har kun talerett. Øvrige medlemmer i LEVE har kun talerett.
Unge LEVE består kun av medlemmer fra ungdom/ung voksen.

Styret
❏ Unge LEVEs styre består av 5 faste styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
❏ Alle styremedlemmer må være medlem av Unge LEVE og skal tilstrebes å representere ulike

deler av landet.
❏ De 5 faste styremedlemmene består av styreleder, nestleder og 3 ordinære styremedlemmer.
❏ Styreleder og nestleder i Unge LEVE velges direkte av årsmøte for to år, hhv. annethvert år, slik at

ikke styreleder og nestleder går ut samtidig.
❏ De resterende styremedlemmene og varamedlemmene velges for ett år.

Vedtekter
❏ Unge LEVE skal ha egne vedtekter.
❏ Unge LEVEs vedtekter skal tilpasses og ikke være i konflikt med LEVEs vedtekter. I vedtektene

skal det stå at Unge LEVEs vedtekter er først gyldig når de er godkjent av LEVEs landsmøte.
❏ Vedtektene og vedtektsendringer vedtas av Unge LEVEs årsmøte.
❏ Unge LEVEs medlemmer kan foreslå vedtektsendringer. Forslag til vedtektsendringer og andre

forslag til saker som skal drøftes på Unge LEVEs årsmøte, sendes til Unge LEVEs styre som
bestemt i vedtektene.

Representasjon av Unge LEVE i LEVEs styringsorganer
❏ Unge LEVE har en vedtektsfestet fast representant i LEVEs landsstyre, samt vararepresentant.
❏ Unge LEVE har forslagsrett på LEVEs landsmøte. Unge LEVEs delegater har tale- og stemmerett

på LEVEs landsmøte. Landsmøtet er LEVEs øverste organ.

Styringsdokument for Unge LEVEs virke i LEVE
❏ Unge LEVEs styringsdokument skal ivareta de prinsipielle rammene for Unge LEVEs virke i LEVE

og være førende for Unge LEVEs utøving av drift og aktiviteter.
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❏ Styringsdokumentet og vedtekter skal sammen sørge for at eventuelle fremtidige forslag til
fisjonering av/andre omfattende endringer av Unge LEVEs virke krever grundig drøfting blant
Unge LEVEs medlemmer, med krav om ⅔ flertall.

❏ Styringsdokumentet og vedtekter sammen skal samtidig sørge for at det er rom for engasjerte
Unge LEVE-medlemmer som ønsker å gjøre en ekstra innsats for løfte Unge LEVE.

Les mer om regler for Unge LEVEs virke i Unge LEVEs vedtekter her.

ØKONOMI

Økonomiske rammer
❏ Unge LEVE står oppført med eget prosjektregnskap i LEVEs regnskap, søker om egne drifts- og

aktivitetsmidler og gjør egne vurderinger for bruk av midler.
❏ Unge LEVE gis innsikt i egen økonomi til enhver tid.
❏ Unge LEVE følger budsjettrutiner i LEVE og har ansvar for å utarbeide eget årsbudsjett.
❏ Økonomiansvarlig i LEVE har overordnet ansvar for Unge LEVEs prosjektregnskap.

Regnskap
❏ Unge LEVE inngår i LEVEs totalregnskap og følger Norsk Standard for regnskapsførsel i tillegg til

generelle interne regnskapsrutiner hos LEVE.
❏ LEVEs regnskap er bygget opp i tre nivåer: LEVE total, avdeling og prosjekter. Unge LEVE vil

fremkomme i regnskapet som følger:

Avd. 60 Unge LEVE
6001 Ungdomssamlingen
6002 Styret i Unge LEVE
6003 Aktiviteter Unge LEVE
6004 Drift Unge LEVE

Generelle regnskapsrutiner innebærer bl.a følgende:
➢ Norsk Standard for kontoplan følges
➢ Følge regnskapsprinsipper
➢ Attestasjon av regninger/fakturaer før utbetaling
➢ Avstemming av bankkonto utføres eksternt av Knif regnskap

Unge LEVEs bankkonto
❏ Unge LEVE har egen bankkonto i LEVEs hovedbankforbindelse i Sparebanken Sør.
❏ Unge LEVE har egen vippskonto (nummer) som er koblet til bankkonto.
❏ Inntekter av gaver – vipps vil fremkomme på prosjektregnskap hos Unge LEVE.
❏ Saldoen på bankkontoen til Unge LEVE «eies» av Unge LEVE.

Driftsøkonomi
❏ Unge LEVE søker midler til drift og aktiviteter gjennom LEVEs organisasjonsnummer.
❏ Unge LEVE søker gjennom LEVEs organisasjonsnummer til offentlige instanser, slik som til

Helsedirektoratet (gjennom Altinn - se mer under Organisering og drift).
❏ LEVEs regnskap avstemmes månedlig, slik at det kan hentes ut prosjektregnskap

månedlig/eller ved behov.
❏ Oppfølging av regnskap mot budsjett (økonomirapport) utøves av ansatt for Unge LEVE i

sekretariatet, med rapportering til styret/styreleder i Unge LEVE.
❏ Unge LEVE er ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplan mot budsjett under budsjettarbeid.
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❏ Unge LEVE ved styret i Unge LEVE disponerer egenkapital opparbeidet av Unge LEVE.
Generalsekretær holdes orientert om bruk av egenkapital.

Medlemsregister Profundo/CRM
LEVEs sekretariat følger opp medlemsregisteret for Unge LEVE, på lik linje som for LEVEs fylkeslag.

AKTIVITETER

Faste årlige aktiviteter i Unge LEVE

❏ Nasjonal ungdomssamling
Unge som opplever et selvmord opplever ofte at de er helt alene med tankene, følelsene og
reaksjonene. Det kan være vanskelig å finne støtte og forståelse i vennegjengen, på skolen eller
på arbeidsplassen. En årlig nasjonal ungdomssamling gir unge selvmordsetterlatte mulighet til
å møte andre i samme situasjon, i trygge og ivaretakende omgivelser. De er ikke alene.
Les mer her om Unge LEVEs nasjonale samlinger.

❏ #Mittlys online
Aktivitet på sosiale medier knyttet til Verdensdagen, hvor man kan sende inn bilde av lys som er
tent for en de har mistet eller en de tenker på.
Les mer her om #mittlys.

❏ Kick-off høsten for ungdomskontakter
Rammer for kommende års arbeid legges, relatert til Unge LEVEs handlingsplan. Målet med
ungdomskontakter er:

1) Etablere lokale tilbud for unge etterlatte og berørte i hele landet i nært samarbeid med
fylkeslag og lokale fagmiljøer.

2) Økt rekruttering til frivillig arbeid i Unge LEVE, til deltakelse på ungdomssamlingen,
frivillige på sosiale medier m.m.

Les mer her om kick-off og ungdomskontakter i Unge LEVE

❏ Sorgstøtte online:
1) Dialog med unge etterlatte på sosiale medier
2) Jobbe aktivt med opplysningsvirksomhet på sosiale medier.
3) Sorgstøttewebinarer/ sorgstøttegrupper/ annen sorgstøtteaktivitet digitalt med ekstern

faglig bistand
Les mer her om sorgstøtte online i Unge LEVE

Handlingsplan
❏ Unge LEVEs handlingsplan vedtas av Unge LEVEs årsmøte. Utarbeidelsen ledes av Unge LEVEs

styre.
❏ For prioritering av aktiviteter i tillegg til faste årlige aktiviteter, vises det til Unge LEVEs til enhver

tids gjeldende handlingsplan.
❏ I handlingsplanen for den aktuelle planperioden legges inn eventuelle aktiviteter utenom de

faste aktivitetene. Disse kan variere fra planperiode til planperiode.
Les nåværende handlingsplan her.
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Unge LEVE på sosiale medier
❏ Sosiale medier er Unge LEVEs viktigste dialog- og støttearena overfor unge etterlatte og berørte.
❏ Frivillige i Unge LEVE har ansvaret for all kommunikasjon på sosiale medier.
❏ Alle som fungerer som frivillige for Unge LEVEs sosiale medier får opplæringskurs i hvordan

håndtere dialog på sosiale medier.
Les mer om Unge LEVEs struktur for arbeid på sosiale medier i Unge LEVEs handlingsplan.

ORGANISERING OG DRIFT

Oppgaver for styret i Unge LEVE
❏ Styret skal jobbe for et aktivt tilbud tilpasset medlemmenes behov.
❏ Styret skal jobbe for at unge etterlatte og berørte ved selvmord i hele landet får den støtten og

oppfølgingen de trenger av Unge LEVE - gjennom ungdomskontakter tilknyttet LEVEs fylkeslag,
gjennom digitale sorgstøttetilbud og/eller gjennom årlig nasjonal ungdomssamling.

❏ Styret skal være pådriver, høringspart og delta i samfunnsdebatten gjennom media, politisk
arbeid og i samarbeid med andre organisasjoner.

❏ Styret skal fremme unge etterlattes stemmer og interesser i LEVE, i nært samspill med Unge
LEVEs ungdomskontakter og daglig leder.

Administrativ leder for Unge LEVE
❏ Stillingen som administrativ leder er forankret i LEVEs sekretariat. Tittel på stillingen kan

justeres i fremtiden, i enighet mellom Unge LEVE og LEVEs landsstyre.
❏ Adm. leder har hovedansvar for søknadsarbeid, finansiering og daglig drift av Unge LEVE.
❏ Adm. leder skal koordinere og tilrettelegge for Unge LEVEs aktiviteter, i nært samspill med

styret, ungdomskontakter og frivillige.
❏ Adm. leder har ansvar for innkalling til Unge LEVEs styremøter, samt utarbeidelse av

sakspapirer, i samspill med styreleder.
❏ Adm. leder har overordnet ansvar for innkalling til Unge LEVEs årsmøte, samt utarbeidelse av

sakspapirer, i samspill med styret.
❏ Adm. leder kan delta for Unge LEVE i ulike råd, møter, konferanser o.l., i samråd med styreleder.

Les mer her om stillingsbeskrivelse og oppgaver for daglig leder i Unge LEVE

Tjenestevei for rapportering i Unge LEVE
❏ Adm. leder rapporterer fra Unge LEVEs virke ved sekretariatets ukentlige stabsmøter.
❏ Adm. leder rapporterer om Unge LEVEs status økonomi, aktiviteter og løpende drift på hvert

styremøte i Unge LEVE.
❏ Unge LEVEs leder/nestleder rapporterer status videre til LEVEs landsstyre på landsstyremøter.

Finansiering
❏ Unge LEVE skal kunne søke om egne prosjekter til tilskuddsordninger gjennom LEVEs org.

nummer hvor midlene uavkortet går til Unge LEVE.
❏ Unge LEVEs medlemmer skal være sikre på at midler som tilhører Unge LEVE i LEVEs

økonomisystem, tilkommer Unge LEVE og ikke blir en del av LEVEs generelle økonomi.
❏ Unge LEVEs styre er ansvarlig for bruken av Unge LEVEs egne midler.
❏ LEVE bidrar årlig med tilskudd til Unge LEVEs styrearbeid. Tilskuddsbeløpet vedtas for hvert år

av LEVEs landsstyre ved budsjettarbeid for kommende år.
❏ LEVE bidrar årlig med midler til 50 prosent fast stilling som administrativ leder i Unge LEVE.

Dette beløpet legges inn i LEVEs årlige driftssøknad til Helsedirektoratets tilskuddsordning
«Bruker- og pårørendearbeid innen rus, psykisk helse og voldsfeltet”.
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❏ Punkt for revidering på landsmøtet 2022: Pr. d d (juni 2021) har Unge LEVE en ansatt i 50%
stilling i sekretariatet, finansiert av LEVE. Stillingen er pr.dd knyttet til en 50% vikarstilling hos
LEVE  som tilsammen gir en 100% stilling. Vikarstillingen opphører mai/juni 2022.  Målet er en
100% stilling for Unge LEVE i sekretariatet, som delvis finansieres av tilskudd fra LEVE og delvis
gjennom Unge LEVEs egne driftsinntekter. Styringsdokumentet for Unge LEVE i LEVE vedtas på
landsmøtet 2021 med mål om presisering av stillings-organisering og finansiering på
landsmøtet 2022.

Søknadsprosess
❏ I Unge LEVEs søknader til Helsedirektoratet opplyses alltid om eventuelle andre

tilskuddsordninger Unge LEVE søker til hos Helsedirektoratet.
❏ Alle søknadsbudsjetter/regnskapsrapporter skal gjennomgås av økonomiansvarlig i LEVE. Alle

søknader/rapporter skal godkjennes av generalsekretær i LEVE.

OM DNT UNG SITT VIRKE I DNT

Informasjon fra DNT

DNT ung og DNT fjellsport er en del av DNT og har dermed ikke egne organisasjonsnummer. De er organisert med
egne styrer og egne vedtekter.

Her er nettsiden for DNT Ung med mye informasjon: Dette er DNT ung — Den Norske Turistforening

Her er DNT Ungs vedtekter:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/c7327e40fe9c09256904fa18e3b1442873f52814.pdf

● DNT ung har en vedtektsfestet representant i DNT sitt landsstyre
● DNT ung har også forslagsrett på DNT sitt landsmøte. Landsmøtet er DNT sitt øverste organ.
● På landsmøtet blir budsjettforutsetningene for neste år vedtatt – her hensyntas DNT ung med et beløp

hvert år i tillegg til en ansattressurs. DNT ung disponerer selv over budsjettet sitt, det er en del av DNT
sitt regnskap.

● Siden DNT ung er en del av DNT er det DNT sitt organisasjonsnummer vi bruker i alle søknader.
● Ansatt-ressursen til DNT ung konfererer med meg før søknader sendes – og jeg skal godkjenne alle

budsjett på forhånd. Uten unntak.

DNT Oslo og Omegn som er vår største medlemsforening har også en egen ungdomsavdeling:
https://ung.dntoslo.no/
De søker også prosjektmidler under organisasjonsnummeret til DNT Oslo og Omegn.
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