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1.     Innledning  
 
NTL Ung har i 2017 hatt fokus på organisasjonsbygging, medlemsrekruttering og skolering. Det ble 
valgt ny nestleder ved NTL Ung-konferansen, noe som har medført at ressurser er blitt brukt på 
opplæring og nye rutiner. Perioden startet med LO-kongressen i mai 2017 der NTL Ung var 
representert i NTLs delegasjon og fikk satt fokus på ungdomsarbeidet. I 2017 har vi satt rekord i 
deltakelse av NTLere på LOs sommerpatrulje, og har knyttet tettere bånd med andre av LOs 
ungdomsforbund. 
 
NTL Ung har også hatt store utfordringer dette året. Styremedlem Synnøve Haldorsen gikk tragisk 
bort den 24. september og dette har satt preg på styrets medlemmer. Vi har etter beste evne prøvd å 
ivareta hverandre og å jobbe videre med hennes hjertesaker. 
 
NTL Ung har vært en aktiv stemme i #metoo-kampanjen og var blant de første LO-forbundene som 
tok opp seksuell trakassering i media. I ettertid har vi også blitt oppsøkt av andre som har ønsket å 
bruke vår egenerklæring mot seksuell grenseoverskridende adferd for medlemmer i styret. 
 
Vi er stolte av hva vi har fått til i dette året, og hvordan vi har fått løftet opp våre politiske saker og 
prioriteringer. Mye arbeid gjenstår, men sammen skal vi oppnå våre mål! 
  
Styret 18.januar 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Styret  

2.1 Styrets sammensetning  

Leder: Sahar Azari, NTL Sentralforvaltningen 
Nestleder: Eirik Owren Holt, NTL Sentralforvaltningen 
Arbeidsutvalgsmedlem: Sigrid Valberg, NTL Ung Student 
  
Styremedlem: Aleksander Dyrnes, NTL Ung student 
Styremedlem: Sara Sundby, NTL UiO 
Styremedlem: Torgeir Homme, NTL NAV 
Styremedlem: Pernille Fjørtoft, NTL Ung Student 
Styremedlem: Synnøve Haldorsen, NTL Sentralforvaltningen 
Styremedlem: Trond Inge Bratlie, NTL Skatt 
Styremedlem: Jørgen Thorkelsen, NTL Sentralforvaltningen (fra 15.11.2017) 
  
Varamedlemmer i styret 
Maria Cecilia Novas, NTL Universitet og høyskoler 
Julia Heiberg, NTL NAV 
Jørgen Thorkelsen, NTL Sentralforvaltningen (til 15.11.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Virksomheten 
NTL Ung har i 2017/2018 vært ledet og drevet i tråd med NTLs vedtekter, NTL Ungs retningslinjer 
og etter de vedtak som er fattet av NTL Ung-konferansen. 
  

4. NTL Ung-konferansen 
NTL Ung-konferansen ble avholdt fra 22. mars til 24. mars 2017 og samlet 85 medlemmer som valgte 
tillitsvalgte og diskuterte den politiske retningen for organisasjonen. Konferansen vedtok NTL Ungs 
handlingsplan, politisk plattform og uttalelser. 

 

 



5. Aktivitet 
 
2017 har vært et aktivt år for NTL Ung. Vi har fortsatt arbeidet med å bygge organisasjonen og for å 
skape gode rutiner for arbeidet. I tillegg til de faste oppgavene NTL Ung skal skjøtte etter våre mandat 
og retningslinjer har vi i år hatt fokus på utadrettet arbeid. Det har vært skrevet leserinnlegg om vår 
politikk og vi har vært synlige i media med vårt budskap. Leder var en del av NTLs delegasjon til 
LO-kongressen og holdt innlegg om ungdomsarbeid og -organisering der. 
 
Leder var en del av LOs delegasjon til Tunisia for å snakke om ungdomsorganisering. Nestleder var 
en del av NTLs delegasjon til PSI-kongressen (Public Service Workers International). Dette har gitt 
oss ny kunnskap og erfaring fra andre deler av verden, men også bidratt til å knytte kontakter og sette 
NTL Ung mer på kartet.  
 
Vi er også stolte over å ha vært i forkant av fagbevegelsen når det gjelder synliggjøring av seksuell 
trakassering, og #metoo-kampanjen. Her vil vi gjerne trekke fram leders intervju i Dagsavisen 17. 
november og at vår egenerklæring om seksuell adferd ble trykket i Sentralposten. 
 

5.1 Styrets aktiviteter 
  
Styret har i perioden avholdt fem fysiske styremøter. Grunnet den geografiske spredningen i styret har 
det blitt fattet flere vedtak på e-post, samt benyttet videokonferanse for praktisk gjennomføring. Styret 
har i 2017 behandlet 58 saker. Det har i perioden vært 
avholdt 5 fysiske styremøter. I forbindelse med 
styremøtene har styret gjennomført besøk hos 
NTL-tillitsvalgte ved lokale arbeidsplasser og stått på 
stand ved studiestedene.  
 
Styremøte: 22.05.2017 - 24.05.2017, Bestemorstua.  
Styremøte: 04.09.2017 - 06.09.2017, Trondheim 
Styremøte: 14.11.2017, Oslo 
Styremøte: 17.01.2018– 19.01-2018, Bergen 
Styremøte: 10.03.2018-11.03.2018, Sundvollen 
 

5.2 NTL Landsstyret  
Det fremgår av vedtektene at leder av NTL Ung får fullverdig plass i landsstyret, i tillegg til en 
studentrepresentant valgt av NTL Ung-konferansen. Nestleder er leders personlige vara og deltok på 
landsstyremøte mai 2017.  
 
Her ble det en sak om lønnsnivået i NTL Ung for første gang etter opprettelsen til NTL Ung. 
Landsstyret vedtok å øke lønnsnivået til NTL Ungs leder med ett lønnstrinn fra 52 til 53. Når denne 

 



årsrapporten ble skrevet hadde ikke NTL Ung deltatt på landsstyremøte i 2018, men det skal 
gjennomføres et i februar 2018. 

5.3 Arbeidsgrupper 
NTL Ung har hatt flere nedsatte arbeidsgrupper i forbindelse med NTL Ungs arbeid. 
Arbeidsgruppe for politikk, herunder påvirkning og gjennomslag, arbeidsgruppe for organisering og 
arbeidsgruppe for skolering. 
 
Arbeidsgruppene har medført at styret i større grad har blitt involvert i NTL Ungs daglige arbeid. Det 
er blitt produsert politikk som har gitt utløp i leserinnlegg og medieoppmerksomhet. Gruppene har 
også fortløpende evaluert og kommet med nye forslag innenfor sine arbeidsområder.  

5.4 Medier 
NTL Ung har 2017 blitt omtalt i 151 nyhetssaker. NTL 
Ung sendt i 2017 ut to pressemelding ved statsbudsjettet og 
LO kongressen. Resterende pressesaker har kommet  i 
form av svar på henvendelser fra mediene. Alle 
henvendelser er besvart etter NTL Ungs grunndokumenter.  
 
Det er nesten en dobling av mediesaker sammenlignet med 
2016. Det har vært en markant økning internt i fagpressen, 
som FriFagbevegelse og NTL-magasinet, men også i rikspressen, som 
Klassekampen og Dagsavisen.  
 
En av årsakene til dette har vært at NTL Ung har vært tydelig på vårt 
standpunkt om seksuell trakassering internt i egen organisasjon både under og i etterkant av 
#metoo-kampanjen. Seksuell trakassering var også en av kampsakene til styremedlem Synnøve 
Haldorsen som gikk bort høsten 2017, og noe styret i NTL Ung ønsket å rette et ekstra fokus på i 
denne perioden hvor det også ble utarbeidet en uttalelse på dette feltet.  
 

5.5 Medlemsmøter, representasjon og arrangementer 
Å møte medlemmene direkte er en prioritert oppgave for styrets tillitsvalgte. Derfor har alle 
foreninger og landsforeninger til enhver tid tilbud om å få noen fra styret på besøk. 
  
Styret har i perioden sagt ja til alle invitasjoner som har kommet fra NTLs organisasjonsledds 
arrangementer og arbeidsplasser. Og vært på besøk rundt omkring i landet fra Tromsø til Kristiansand. 
  
I 2017 har det lokale arbeidet med felles arrangementer for unge medlemmer fortsatt. I Trondheim 
deltok NAV og Sentralforvaltningen på en rekke felles møter, og NTL Ung har vært på tilbudssiden 
for å utarbeide rutiner og søknadsmaler for å gjøre det lettere å arrangere på tvers av 
organisasjonsleddene. 
 
Styret har i tillegg tatt flere representasjonsoppdrag hos LOs ungdomsorganiseringer forbund og andre 
relevante samarbeidspartnere, både som innledere og ved å være ordstyrer på konferanser. 

 



5.6 Sommerpatruljen 2017  
NTL Ung mobiliserte til sommerpatruljen og hadde vekst i antallet deltagere fra NTL. I 2017 stilte 
NTL Ung med totalt 111 dagsverk, fordelt på 63 deltakere. Vi stilte med patruljanter i Oslo og 
Akershus, Telemark, Østfold, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, 
Nordland, Troms og Finnmark. 
Flest dagsverk var det i Oslo og Akershus med 63.  
  

 
  

5.7 Valgåret 2017  
Høsten 2017 var preget av stortingsvalgkamp. I den anledning ønsket NTL Ung både å fremme de tre 
sakene som NTL Ung- konferansen vedtok som våre hovedprioriteringer i 2017, pensjon, 
studielånsrenta og midlertidighet. For å spre oppmerksomhet rundt dette utarbeidet vi og oversendte 
spørsmål om sakene til de politiske ungdomspartiene. Vi fikk inn svar fra RU, SU og FpU og 
publiserte disse på våre nettsider. I samarbeid med NTL hadde vi en kampanje om forhåndsstemming 
med AU-medlem og Bernt Aardal. NTL Ung oppfordret i tillegg unge medlemmer til å benytte seg av 
stemmeretten sin gjennom instagram-konkurranse. Leder deltok på LOs stemmerettspatrulje i 
Arendal. 
 

5.8 Jubileumsår 
I 2017 feiret hele NTL at det er 75 år siden forbundet ble stiftet. Dette er markert en rekke steder, både 
i organisasjonsleddene, på arbeidsplassene og på sosiale medier. NTL Ung valgte å knytte vår 
markering opp til Lånekassen, som også fylte 75 år i 2017.  
 
På studiestedsprosjektene ble det invitert til kakefest for alle studenter, og de studenttillitsvalgte skrev 
en kronikk om hvordan arbeiderbevegelsen har vært med på å bygge kunnskapssamfunnet og gjennom 
Lånekassen gitt alle muligheter for utdanning. 
http://universitas.no/debatt/63144/kjaere-lanekassen-gratulerer-med-dagen 

5.9 Kursvirksomhet 

 

http://universitas.no/debatt/63144/kjaere-lanekassen-gratulerer-med-dagen


  
I 2017 har NTL Ung, i tillegg til NTL Ung konferansen med 65 delegater, gjennomført 3 kurs og 
konferanser rettet mot unge medlemmer, unge tillitsvalgte og studentmedlemmer i NTL. 
Flere av NTLs organisasjonsledd har mange unge tillitsvalgte og aktive medlemmer. I 2017 var 30% 
av alle deltakere på NTLs kurs under 35 år gamle. 
 
Ut fra antallet registrerte ungdomstillitsvalgte og organisasjonsleddenes egne aktiviteter gjenstår det 
noe før vi kan si at NTL har et aktivt organisert ungdomsarbeid i organisasjonsleddene. Det er 
imidlertid flere positive tendenser med unge tillitsvalgte som tar initiativ til aktiviteter på tvers av 
organisasjonsleddene. NTL Ung konferansen kan også trekke opp ungdomsaktiviteten i 
organisasjonsleddene. Flere av organisasjonsleddene gjennomfører egne delegatsamlinger i forkant av 
konferansen for å skolere og koordinere delegatene sine. NTL Ung har mobilisert til sine kurs på egne 
nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev og pr e-post.  
 

5.9.1 Unge Fagorganiserte- konferansen (UFO) 
UFO - unge fagorganiserte ble i år avholdt på Utøya, som et ledd av fagbevegelsen og AUFs arbeid 
med å ta øya tilbake. Kurset er et kurs for yrkesaktive medlemmer under 35 år og studenter som er 
nysgjerrige på NTL og LO, og lov- og avtaleverket.  Innledere var NTL Ungs egne tillitsvalgte, 
forbundssekretærer fra NTL, Kjell Edvard Fixdal og LOs internasjonale enhet. I tillegg hadde vi 
omvisning og opplegg om 22. juli. 
  
Kurset ble avholdt 27.09.2017 – 29.09.2017 og hadde 12 deltakere. 
  

5.9.2 Tillitsvalgtkonferansen for tillitsvalgte under 35 år. 
Tillitsvalgtkonferansen er en arena hvor unge tillitsvalgte møtes for å utveksle erfaringer og lære mye 
nytt. Innledere var NTL Ungs egne tillitsvalgte, unge tillitsvalgte fra organisasjonsleddene, leder av 
Rød Ungdom og tidligere NTL nestleder Anita Solhaug. 
 
Kurset ble avholdt 15.-17.. november på Thorbjørnrud hotell og hadde 15 deltagere. 

5.9.3 NTL Ung studentkonferanse  
NTL Ung studentkonferanse er en konferanse for studentmedlemmer, konferansen gir 
studentmedlemmene grunnleggende innføring i fagbevegelsen. Konferansen er også et forberedende 
seminar til NTL Ung-konferansen. Det var planlagt en studentkonferanse i februar 2017, men denne 
ble avlyst grunnet for få påmeldte. 
  

6. Studentsatsningen  

Studiestedsprosjektene har nå vært i aktivitet i to og et halvt år, fra de startet opp sommeren 2015. Det 
har vært en bratt læringskurve både for de studenttillitsvalgte og for NTL Ungs styre, men i det siste 
året har vi sett at arbeidet har båret frukter. 
 

 



I alle de tre studiestedsprosjektene er det nå opprettet studentgrupper. Dette har både avlastet den 
studenttillitsvalgte og gitt muligheter for økt aktivitet. Håpet har også vært at disse gruppene skulle 
være selvrekrutterende, både internt og for å kunne bygge opp nye studenttillitsvalgte. I Bergen har vi 
sett det første konkrete utslaget av dette, da Johan Elfving var leder av studentgruppen før han ble 
valgt til studenttillitsvalgt. 
 
I Oslo ble det oppført en studentgruppe den 18. september. Gruppen har medført at den nye 
studenttillitsvalgte raskt har fått satt i gang med mange aktiviteter, noe som også har gitt utslag i 
antallet innmeldinger. Her er det blitt arrangert en rekke arrangementer i samarbeid med 
studentpolitiske grupper, noe som har bidratt til å spre informasjon om NTL Ung. Også i Trondheim 
ble det opprettet en gruppe i år, den 04. november. Denne gruppen har medført økt aktivitet og de har 
deltatt på LO i Trøndelags student- og ungdomskonferanse. 
 
Alle de studenttillitsvalgte har gitt tilbakemeldinger om at prosjektene har en krevende arbeidsform. 
Avstanden fra studiestedet til sentralt hold oppleves lang og legger et stort personlig ansvar på de 
studenttillitsvalgte. Arbeidsutvalget i NTL Ung besluttet i 2017 å følge opp studiestedprosjektene 
tettere enn tidligere, gjennom å møtes oftere og bidra til erfaringsutveksling mellom prosjektene. 
Nestleder har besøkt studiestedene flere ganger, og det har vært arrangert to samlinger i Oslo. 
 
En annen  utfordring har vært integreringen av studiestedsprosjektene på studiestedene med lokale 
organisasjonsledd i NTL. Disse utfordringene har vært knyttet til kontorplass  og lagringsmuligheter. 
Dette har vært en viktig oppgave for oss i styret å finne en løsning på, og vi jobber med å utvikle nye 
og bedre rutiner for dette arbeidet. 
 
NTL Ung har nedsatt en arbeidsgruppe som i løpet av 2017 har arbeidet med en omfattende 
evaluering av studiestedsprosjektene som skal overleveres til forbundsstyret. Evalueringen kommer 
også med konkrete anbefalinger for videreføringen av NTLs studentsatsning og skal diskuteres på 
NTLs landsmøte i 2018. 
 

Styret har også vært tilstede på studiestedene og tatt del i standarbeidet. 
 
 

 



7. Organisasjon og medlemstall 

7.1 Medlemstall 
I studiestedsprosjektene har det tatt lang tid før de man begynner å se resultater, spesielt knyttet til 
medlemstall. Det er imidlertid gledelig å se at antallet nyinnmeldinger nå stiger markant i forhold til 
de siste årene.I 2017 har hvert kvartal vært bedre enn de fire foregående år, og vi er stolte av det 
arbeidet som legges ned når det gjelder å rekruttere studenter. Vi ser at antallet studentmedlemmer 
holder seg stabilt, til tross for det rekrutteringsarbeidet som gjøres. Dette har en rekke forklaringer, 
men primært skyldes dette at studentene avslutter studieløpene sine og dermed ikke lenger kan ha sitt 
primære medlemskap i NTL Ung. 
 
Foruten studentmedlemmer, skjer rekruttering av nye medlemmer i all hovedsak på arbeidsplassene. 
NTL Ungs fokus på rekruttering også av arbeidstakere kan være et bidrag til å gjøre både det sentrale 
forbundsnivået og organisasjonsleddene mer bevisste på dette arbeidet og prioritere det høyere også i 
det daglige arbeidet. Men dette er tunge organisatoriske prosesser hvor det tar lang tid før vi kan 
forvente store resultater. 
  
Antallet innmeldinger i NTL er ikke høyt nok til å opprettholde antallet betalende medlemmer. På 
tross av at det verves godt flere steder i organisasjonen lykkes man ikke med å opprettholde eller øke 
antallet betalende medlemmer selv om det totale medlemstallet øker. Dette skyldes hovedsakelig 
økningen i antallet pensjonistmedlemmer og utmeldinger. 
  
 
Tall for antall medlemmer under 35 år: 
  

2016: 
Uten studenter: 4 543 
Med studenter: 5 380 

  
2017: 
Uten studenter: 4 754 
Med studenter: 5 572 

  
Dette utgjør en vekst på henholdsvis en medlemsvekst på 4,64 % for arbeidstakere og 3.57 % 
medberegnet studenter. Dette er en prosentvis økning blant arbeidstakere fra i fjor, mens det totale 
bildet har gått noe ned. Dette skyldes at det høsten 2017 ble foretatt en grundig “vasking” av listene 
for studentmedlemmer. Vasking betyr at kontingent går gjennom medlemslistene og fjerner ikke 
aktive medlemmer.  
 
De fire største landsforeningene sortert etter totalt medlemstall er: NTL NAV, NTL 
Sentralforvaltningen, NTL Forsvaret og NTL Skatt.  
 
Medlemsutvikling (Under 35år) i de fire største organisasjonsleddene i prosent 2017: 
  

 



NTL NAV: +5,7 % 
NTL Sentralforvaltningen: -0,2 % 
NTL Forsvaret: - 8,1 % 
NTL Skatt: + 5,9 % 
 

Årsaken til den store nedgang i NTL Forsvaret skyldes hovedsakelig store omorganiseringer i 
forsvarssektoren. 
  
Øvrige landsforeninger med spesielt positiv medlemsutvikling (kun landsforeninger med mer enn 20 
medlemmer i NTL Ung-alder): 
 

NTL Forsvarsstaben: + 33 % 
NTL Statsbygg: + 25,0 % 
NTL Luftfarten: + 7,2 % 
  

Foreninger med spesielt positiv medlemsutvikling (kun foreninger med mer enn 20 medlemmer i NTL 
Ung-alder): 
 

NTL Statens Kartverk: +17,9 % 
NTL Statens Lånekasse for utdanning: + 15,2 % 
NTL Universitetet i Oslo: + 14,2 % 
NTL UiT Norges arktiske universitet: + 11,5 % 

  

7.2 Ungdomsarbeid i organisasjonsleddene 
Det virker som at ungdomsarbeidet i organisasjonsleddene har vært noe dalende det siste året. Det kan 
være noe tilfeldig, men det har vært liten eller ingen dialog med ungdomsutvalg.  NTL Ung har kun 
fått invitasjon til å gjeste et ungdomsutvalg, NTL Skatt, siden NTL Ung-konferansen 2017.  
 
Det har det siste året vært en svak økning i registrerte ungdomstillitsvalgte, Per dags dato er det 
registrert 60 av omlag 300 mulige ungdomstillitsvalgte i forbundets tillitsvalgtregister. Det følger av 
NTLs vedtekter § 6 første ledd at alle organisasjonsledd skal (om mulig) velge en egen 
ungdomstillitsvalgt. NTL Ung vil derfor jobbe for at denne bestemmelsen blir anvendt i flere 
organisasjonsledd. Vi oppfordrer alle unge medlemmer av NTL om å melde sin interesse for 
styreverv. 
 
NTL Ung har gjennom året jobbet med å få oppmerksomhet rundt viktigheten av å rapportere inn 
ungdomstillitsvalgte og mistenker at det en del underrapportering.  
 

8. Samarbeidende organisasjoner og representasjon 
NTL Ung har i 2017/2018 deltatt i LOs sentrale ungdomsutvalg, i lokale ungdomsutvalg og med 
andre relevante organisasjoner utenfor LO. 
  

 



8.1 Ungdomsutvalgene i LO 
I henhold til NTL Ungs mandat og retningslinjer har NTL Ung arbeidet bidratt aktivt i LOs student- 
og ungdomsarbeid.  
 
På sentralt hold er dette igjennom det sentrale ungdomsutvalget (DSU). Ved inngåelse av ny 
kongressperiode så oppnevner forbundene nye representanter til dette utvalget. Leder av NTL Ung 
blir oppnevnt etter mandat og retningslinjene til NTL Ung. Etter LO-kongressen mai 2017 skulle også 
velges en observatør og en personlig vara til ungdommens observatørplass i LOs sekretariat. Dagfinn 
Svanøe fra El&IT Ung, ble valgt som observatør i DSU med Sahar Azari, leder for NTL Ung, som 
personlig vara. 
 
I utviklingen av ny handlingsplan for LOs student- og ungdomsarbeid har det blitt nedsatt en rekke 
arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er delt opp i kurs og skoleringsvirksomhet, politisk arbeid, 
rekruttering av studenter, rekruttering av unge arbeidstakere. NTL Ung er representert med 
styremedlemmer de fleste arbeidsgruppene og har fokusert spesielt på å involvere studenter og 
personer med minoritetsbakgrunn i DSUs videre arbeid. 
 
Utover arbeidet knyttet til DSU har NTL Ung hatt en målsetting om å øke deltakelsen fra NTL i LOs 
fylkesvise ungdomsutvalg. 
 
Antall ungdomsutvalg med representasjon fra NTL: 

2014: 5 
2015: 9 
2016: 9 
2017: 9 

8.2 Samarbeid med andre LO-forbund  
NTL Ung har vært imøtekommende på alle forespørsler om samarbeid med andre forbund i LO. Dette 
har resultert blant annet i samarbeid om LO Stats student- og ungdomskonferanse, som NTL Ung 
bidro aktivt til å arrangere. Videre har vi vært invitert til å gjeste og holde hilsningstaler for en rekke 
forbund. Blant annet stilte vi med ordstyrer for IndustriEnergi-students landsmøte 06.10-08.10 og 
holdt innledning om arbeidstidsendringene for HK-Ungs sommerleir. 

8.3 Samarbeidende organisasjoner  
I 2017 har NTL deltatt på AUFs, SUs og Rød Ungdoms sommerleirer. Deltakelsen på sommerleirene 
er tradisjonelt et godt sted for å rekruttere og organisere politisk bevisst ungdom, spesielt studenter, 
men også for å informere og skolere medlemmene ungdomspartiene om arbeidslivet og NTLs 
politikk. 
 
Vi har hatt jevnlig kontakt med de politiske ungdomspartiene og har fått gjennomslag politisk på flere 
punkter. Vi har gitt innspill til SU og RUs politiske program, særskilt når det gjelder politikk på 
høyere utdanning. NTL Ung har også innledet om velferdsstaten for AUF Oslo i forbindelse med 
utarbeidelse av deres velferdsmanifest. Det ble våren 2017 inngått en samarbeidsavtale med AUF, LO 
og forbundene om tetter samarbeid. Våren 2018 skal NTL Ung gi innspill til APs arbeidslivsprogram, 

 



AUFs program for likestilling og mangfold og miljø- og klimaprogram. I tillegg til uformell kontakt 
med de politiske ungdomspartiene på venstresiden.  
 
NTL Ung har prioritert samarbeid med fagbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon Norsk Folkehjelp 
og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Styremedlem Aleksander Dyrnes har sittet i styret til 
Solidaritetsungdom som fagbevegelsesrepresentant og stiller til gjenvalg i 2018. NTL Ung stilte også 
seg også bak Solidaritetsungdoms kampanje i 2017 for å anerkjenne Palestina og leder spilte inn en 
film til kampanjen. NTL Ung har i perioden vært NTL Ungs representant i landsrådet til Studentene 
og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). 
  

8.4 Støtte fra LO Stat 
 
LO Stat lyste høsten 2017 ut midler som alle LO Stats forbund og deres organisasjonsledd 
kunne søke på. Midlene var øremerket til vervetiltak, og NTL Ung valgte derfor å søke om 
støtte til studiestedsprosjektet. Vi fikk innvilget 60 000 kroner, som ble benyttet i kampanjen 
“en grønnere studenthverdag” med NTL Ung. Midlene ble brukt til innkjøp av sykler som ble 
delt ut som innmeldingsgave og annonsering i studentaviser ved de tre studiestedene som 
prosjektet er knyttet til. 
 

9. Profilering og informasjonsarbeid 

9.1 Kampanje 
NTL Ung fullførte i 2017 kampanjen “Byråkrat for en dag” der vi inviterte lederne av de politiske 
ungdomspartiene til å besøke våre arbeidsplasser og få en større forståelse for hva en byråkrat er og 
hva de gjør for å ivareta borgernes rettssikkerhet. Vi har dessverre ikke fått anledning til å ha med alle 
partiene, men vi er fornøyd med de filmene som er blitt produsert. 
Partiene som hadde til til å delta var SU, AUF, Senterungdommen, Unge venstre og FpU. 

9.2 Informasjonsmateriell  
NTL Ung har i 2017/2018 utarbeidet nytt informasjonsmateriell i form av vervebrosjyre og 
verveblankett. Vi har i tillegg tatt i bruk Vipps for innmelding av studenter, og har utarbeidet et nytt 
velkomstbrev til studenter i forbindelse med dette. 
  
NTL Ung har i 2017 sendt ut 4 nyhetsbrev til samtlige medlemmer, i tillegg til dette har 
studentmedlemmene mottatt 2 ekstra nyhetsbrev. 
  

9.3 Sosiale medier 
NTL Ung har i 2017/2018 vært aktive på: Facebook, Instagram og Snapchat. Vi har i dette året 
nedprioritert Twitter og heller satset på å øke tilstedeværelsen vår i de øvrige sosiale mediene.  

 



 
Antall følgere for NTL Ung på Facebook (pr 31.12): 
 2015: 782 

2016: 1 282 
2017: 1 529 

Økning på 19% i 2017 
 
Antallet følgere for NTL Ung på Twitter (pr 31.12): 

2016: 203 
2017: 203  

  
Antallet følgere for NTL Ung på Instagram (pr 31.12): 

2016: 384 
2017: 473 

      26% økning i 2017 
Antallet følgere for NTL Ung på Snapchat (pr 31.12): 

2016: 81 
2017: 92 

   13,5% økning i 2017 

 

9.4 Verveartikler og strøartikler  
I 2017 ble det hentet ut 616 antall artikler fra nettbutikken. De fordelte seg på denne måten: 
NTL Ung badehåndkle                    179 stk 
NTL Ung drikkeflaske                     430 stk 
NTL Ung flagg 7 stk 
 
Utover dette er det også hentet ut en rekke strøartikler, som NTL Ung ikke betaler for, som løpesedler, 
drops og liknende. 
 
NTL Ung har også jobbet med å designe nye t-skjorter og handlenett. 

 


