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1. Innledning
Denne perioden har ikke vært noe mindre aktiv for NTL Ung-styret enn før, og vi har fått mer støtte og
drahjelp fra resten av forbundet enn tidligere. Mye skyldes at NTL Ung endelig har vært på
forbundskontoret en hel periode.
På NTL Ung-konferansen i 2019 valgte vi tre hovedsaker; arbeidstidsreduksjon, ikke-kommersiell
studentvelferd og ABE-reformen. Alle tre sakene har blitt prioriterte på ulikt vis både internt og ekstern.
Som alltid dukket det opp saker som NTL Ung har fått et naturlig eierskap til, og i denne perioden var
kampanjen mot midlertidighet i UH-sektoren et godt eksempel på det.
Styret har forsøkt å fronte disse sakene i interne kanaler i forbundet samt i samfunnsdebatten ellers. I
tillegg til å følge opp de prioriterte hovedsakene har vi støttet og løftet unges klimaengasjement, både
gjennom innlegg i debatten på Kartellkonferansen og deltakelse i Klimabrølet. Vi har også arrangert
frokostmøte om Vest-Sahara sammen med forbundskontoret. En annen stor sak hvor vi på initiativ fra
forbundskontoret kjørte i gang en kampanje i oktober 2019, var fokus på midlertidig ansatte i UHsektoren. Gjennomføringen var preget av noe dårlig koordinasjon på forbundskontoret, men
organisasjonsleddene er i all hovedsak positive til nye kampanjeperioder hvor tilbudet om å sjekke
kontraktene til midlertidige gjentas.
I perioden som er gått har kurs- og konferanseaktiviteten vår økt betraktelig. Etter vedtak på NTL Ungkonferansen organiserte vi i januar 2020 endelig den første studentkonferansen siden 2017. I tillegg var vi
ledende i organiseringen av LO Stats student- og ungdomskonferanse i september 2019, samt at UFO 2019
må sies å ha vært en braksuksess med 60 påmeldte.
En av hovedsatsingene i perioden har vært at det skulle avholdes lokale kurs i regi av NTL Ung, og her har
styret forsøkt ulike måter å engasjere på. Arbeidet med en intern kunnskapsbank er satt i gang, men har
vært krevende for arbeidsgruppa med ansvar for dette. De frikjøpte på kontoret har satt i gang
organisasjonsledd for å få arrangert kurs. Erfaringsmessig bør det være de unge selv i en forening som
organiserer kurs rettet mot andre unge.
Den gode trenden i forrige periode har fortsatt, og at NTL Ung nå er en fullt integrert del av arbeidsmiljøet
på forbundskontoret gjør samarbeidet med resten av forbundet lettere. Vi gleder oss til fortsettelsen!
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2. Styret
2.1 Styrets sammensetning
Leder: Lone Lunemann Jørgensen NTL Ung Student
Nestleder: Aleksander Dyrnes NTL Ung Student
Arbeidsutvalgsmedlem: Ali Bashari NTL NAV
Styremedlemmer:
Ingrid Marie Sylte Isachsen student NTNU
Kent Røstad NTL Sentralforvaltningen
Martin Kvalvik NTL NAV
Tonje Skeie Bakke NTL Forsvaret
Tove Lise Hansen NTL Forsvaret
Victor Jørgensen student UiB
Varamedlemmer:
1. vara Torgeir Lebesbye NTL UiO
2. vara Torunn Mård Eliasson NTL NAV
3. vara Anders Hellestveit NTL Sentralforvaltningen

2.2 Arbeidsutvalgets aktiviteter
Arbeidsutvalget har i perioden avholdt fire fysiske møter, alle i Oslo. Fordi mange avgjørelser må tas
løpende, har mye av saksbehandlingen foregått på e-post.
AU-møter:
24.04.19
07.06.19
11.10.19
17.12.19

2.3 Styrets aktiviteter
Styret har i perioden avholdt tre fysiske styremøter, i tillegg til to Skype-møter der enkelte har vært
samlet på kontoret. Grunnet den geografiske spredningen i styret samt begrensninger på tid har styret
gjennomført flere vedtak på e-post. Styret har i 2019 behandlet 46 saker.
Styremøter:
06.05.19-08.05.19, Bestemorstua
18.06.19, Oslo/Skype
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02.09.19-03.09.19, Bergen
10.11.19, Oslo/Skype
30.01.20-31.01.2020, Oslo
23.03.20-24.03.20, Sundvolden
Utenom styremøtene har styret deltatt aktivt via arbeidsverktøyet Slack, e-postvoteringer og har også
jevnlig fått interne nyhetsbrev fra leder og nestleder med informasjon om hva som rører seg på
forbundskontoret. Nestleder har sendt ut seks nyhetsbrev med informasjon om aktiviteten vår til alle
unge medlemmer i 2019.

2.4 Arbeidsgrupper
Styret har hatt flere nedsatte grupper i forbindelse med NTL Ungs arbeid. Fra og med første styremøte har
styret vært inndelt i tre arbeidsgrupper: En for eksternt påvirkningsarbeid, en for arrangementer og en
for kurs- og kompetanseheving. Arbeidsgruppene har vært et forsøk på å i større grad involvere styret i
NTL Ungs daglige arbeid. De har fungert svært ulikt; i grupper hvor det har vært nok å komme med
innspill til de frikjøptes arbeid har det fungert godt, mens andre arbeidsområder krever mer
tilstedeværelse enn det styremedlemmene har hatt kapasitet til.
I tillegg til disse ble det satt ned grupper som jobbet spesifikt med forberedelse til NTL Ung-konferansen;
politisk plattform, organisatorisk handlingsplan og gjennomføring av konferansen. Gruppene har både
fungert som rene arbeidsgrupper for dokumentene som skal vedtas, samt innspillsgrupper for hvordan
styret skal gjennomføre konferansen på mest mulig hensiktsmessig måte.
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3. NTL Ung-konferansen
NTL Ung-konferansen ble avholdt 27.-29.mars 2019 og samlet rundt 100 medlemmer som valgte
tillitsvalgte og diskuterte den politiske retningen for organisasjonen. Konferansen vedtok NTL Ungs
handlingsplan og politisk plattform. NTL Ung har i 2019/20 vært ledet og drevet i tråd med NTLs
vedtekter, NTL Ungs retningslinjer og etter de vedtak som er fattet av NTL Ung-konferansen.

3.1 Saker oversendt til styret fra NTL Ung-konferansen
Fra NTL Ung-konferansen 2019 ble det oversendt tre forslag til den politiske plattformen, en uttalelse og
fire forslag til den organisatoriske handlingsplanen. Styret har behandlet alle etter konferansens intensjon
og vedtak.
Av forslagene til den politiske plattformen så ble det oversendt to forslag om stordata og ett om
tilgjengeliggjøring av offentlig finansiert forskning. Forslagene om stordata er delvis innarbeidet i nytt
forslag til politisk plattform. Forslaget om offentlig finansiert forskning er diskutert i styrearbeidet med
den politiske plattformen, men styret valgte å ikke innarbeide det fordi man ikke var enig med
forslagsstiller.
Forslagene til handlingsplanen har alle blitt behandlet, og de tre som dreide seg om studentkonferanse og
utvikling av nye nettsider har blitt gjennomført. NTL Ungs studentkonferanse ble gjennomført i slutten av
januar 2020 for første gang siden 2017, og var etter alle øyemål en suksess. NTL lanserer nye nettsider i
løpet av våren 2020, og NTL Ungs nettsider er en del av dette arbeidet.
Forslaget til uttalelse om innleie i staten er tatt med i styrets mediearbeid, men ble ikke vurdert i perioden
som en aktuell sak som ville fått særlig medieoppmerksomhet.
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4. Aktivitet
Aktivitetsnivået i 2019 har som vanlig vært høyt i NTL Ung. Både det lokale ungdomsarbeidet, kurs- og
konferansetilbudet og studentsatsingen har økt. I tillegg bidrar vi mer til forbundets ordinære drift ved å
være fullt integrert på forbundskontoret. De frikjøpte ressursene kunne med fordel vært større, men
samtidig er bevisstheten og engasjementet for et fungerende ungdomsarbeid større i NTL enn noensinne,
noe vi er glade for!

4.1 Organisering internt
I perioden har vi spesielt bistått NTL NAV
Oslo og NTL Skatt i ungdomsarbeidet. I NTL
NAV er potensialet stort for etablering av
ungdomsarbeid, og landsforeninga er den
med desidert størst påmeldingstall til våre
kurs og konferanser. NTL NAV Oslos
ungkontakt har tatt initiativ til en nasjonal
ungdomskonferanse for medlemmer i NAV,
og i NTL NAV Vestfold planlegges det en
ungdomskonferanse i april 2020. I NTL
Skatt er det kommet på plass
ungdomsutvalg som blant annet har
arrangert egen minikonferanse for unge i Skatt Øst. I NTL Politiet og NTL Forsvaret har de unge også
arrangert en ungdomskonferanse sammen med NOF og NFF på eget initiativ. NTL Ung-styret ser med
glede på denne utviklinga og bidrar der vi kan!

4.2 Kortkurs og oppdrag for forbundet
Å møte medlemmene direkte er en prioritert oppgave for NTL Ung-styret. Derfor har alle foreninger og
landsforeninger til enhver tid tilbud om å få noen fra styret på besøk. Slik oppsummeringen tidligere i
beretningen viser er det stadig høyt aktivitetsnivå blant NTL Ungs frikjøpte og vi besøker mange
landsforeninger og organisasjonsledd. En ønsket prioritering har vært at vi helst besøker unge, enten
medlemmer eller potensielle medlemmer heller enn å orientere organisasjonsledd om hvorfor forbundet
har etablert egen ungdomsorganisering. Tanken bak dette har vært at vi ønsker å mobilisere unge
medlemmer til egen aktivitet og engasjement. Mot slutten av perioden besøker vi flere unge delegasjoner i
forkant av NTL Ung-konferansen for å informere om bl.a. styrets forslag og programmet.
En satsing i perioden har som sagt vært lokale kortkurs. I regi av NTL Ung sentralt sammen med lokale
organisasjonsledd har vi arrangert et i Tromsø (retorikk og kommunikasjon) hvor det deltok medlemmer
fra tre ulike organisasjonsledd, to i Trondheim (kontroll og overvåking samt retorikk/kommunikasjon)
for medlemmer i NAV, samt kurs om medlemsfordeler for ungkontakter i NTL NAV Oslo og for unge
ansatte i NTL Skatt Øst med samme tema. Mot slutten av perioden arrangeres det dessuten et frokostmøte
for unge medlemmer om ABE-reformen på forbundskontoret. I tillegg arrangeres det i mars et kurs for
unge ansatte i Lånekassen i Trondheim med medlemsfordeler og NTL sin politikk som tema. Vi har også
stilt opp for NTL Forskningsinstitutter i både Sarpsborg og Bergen for å informere unge ansatte om NTLs
medlemsfordeler, samt innledning på landsforeningens tariffkonferanse. Vi har snakket om å være
organisert både for statlige lærlinger på samling hos DIFI og på eget halvdagsseminar for lærlingene på
OsloMet. Tillitsvalgte og medlemmer ved flere universiteter og høyskoler er besøkt; UiT (lærlinger), UiA
(stand med LO-Studentene), NTNU, Nord Universitet, UiS, UiB og et samarbeid med NTL NMBU er godt i
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gang. Samarbeid med foreningene i UH-sektoren er naturlig siden vi treffer både arbeidstakere og
studenter på disse stedene. I tillegg har vi stått på stand med NTL Helsedirektoratet, samt innledet på
samling for nye medlemmer i NTL Sentralforvaltningen. Vi stiller opp der vi har tid og mulighet.
Når det gjelder besøk av foreninger og landsforeninger har vi som vanlig vært på tilbudssida i perioden,
for å synliggjøre hva vi driver med og hvorfor. Nytt av året har også vært at vi har ønsket å prioritere å
snakke med og for unge medlemmer på en arbeidsplass heller enn for styrer. Vi har innledet om
medlemsutvikling etc. på sektorsamling i UH-sektoren, om studenter og studielånet for NTL Lånekassen,
om medlemsfordeler for unge i NTL Skatt og NTL NAV Oslo, om retorikk og hersketeknikker i NTL NAV
Trondheim, om verving for studentgruppene, og om ungdomsarbeid for NTL Hestesporten.

4.3 Politiske prioriteringer
Av de prioriterte hovedsakene har ABE-reformen definitivt tatt mest tid og plass. Vi har skolert unge
medlemmer i temaet med både frokostmøter og på konferanser, hatt medieutspill bl.a. sammen med AUF,
skrevet kronikker og artikler og deltatt i paneldebatt. NTL Ung har gjort vårt for å løfte saken slik at den
oppleves relevant for flere enn dem vi organiserer på arbeidsplassene.
De to andre hovedsakene, arbeidstidsreduksjon og ikke-kommersiell studentvelferd, har vi ikke jobbet
like mye med. Styremedlemmer har arrangert og deltatt i panelsamtaler om sekstimersdagen, og
studentmedlemmene har blitt skolerte i hvordan studentsamskipnadene jobber med temaet. Av andre
temaer som NTL Ung har fått eierskap til har midlertidighet i UH-sektoren vært viktig. Slik nevnt
innledningsvis så gjennomførte NTL Ung en kampanje i oktober sammen med avdelingen for tilsetting og
personalsaker (TOP) på forbundskontoret. Denne rettet seg mot midlertidig ansatte ved universiteter og
høyskoler og gikk ut på at forbundet sjekket kontraktene deres. 14 kontrakter kom inn. Samarbeidet med
TOP fungerte veldig bra, og foreningene i UH-sektoren var positive til gjentakelse av kampanjen for å
synliggjøre NTLs politikk og handlekraft i saken.

4.4 Formell representasjon i NTLs landsstyre og forbundsstyre
Det fremgår av vedtektene at leder av NTL Ung får fullverdig plass i landsstyret, i tillegg til en
studentrepresentant med observatørstatus valgt av NTL Ung-konferansen. På NTL Ung-konferansen 2019
ble Ingrid Marie Sylte Isachsen valgt som studentobservatør til landsstyret. Leder har deltatt på alle møter
i perioden, og innledet dessuten om NTL Ung på det siste i perioden (5.-7.februar 2020).
Studentobservatøren, inkludert vara, har dessverre vært forhindret fra å delta på landsstyremøtene i
perioden.
Nytt siden landsmøtet i 2018 var at NTL Ung kan tiltre forbundsstyret med tale- og forslagsrett. Denne
plassen har vi brukt i 2019 slik den var tenkt - vi har stilt i forbundsstyret når saker som angår NTL Ung
har vært oppe), og det har stort sett dreid seg om organisasjonsutvikling og -kultur.
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4.5 Medier
NTL Ung har i 2019 blitt omtalt i totalt 115 nyhetssaker.
Av disse var omtrent 70% av sakene nettsaker. Toppen
kom i oktober 2019 da vi lanserte kampanjen for
midlertidig ansatte, som spredde seg raskt, med tjue
saker på trykk/publisert om temaet. Vi har også markert
oss i flere andre saker i løpet av året som er gått; bl.a.
klimaspørsmålet via innlegg fra talerstolen på LO Stats
kartellkonferanse, leserinnlegg om ungdomsarbeid
sammen med Norsk Arbeidsmandsforbund, støtte til
forbud mot atomvåpen, LO Sommerpatrulje, utspill om
ABE-reformen sammen med AUF, midlertidige stillinger i
UH-sektoren, AAP-kutt for unge og EØS-avtalen. I tillegg
fikk vi et oppslag på trykk i NTL-magasinet som handlet
om ungdomsengasjementet i NTL NAV. Den raskeste
veien til medieoppmerksomhet for NTL Ung er stadig gjennom å levere saker til journalister i LO Media,
men har og blitt kontaktet av journalister for å kommentere på saker eller for å komme med politiske
standpunkt.

4.6 Representasjon, synlighet og ekstern påvirkning
I perioden har leder møtt i det sentrale ungdomsutvalget i LO (DSU). Her har vi bidratt inn i
arbeidsgruppa for internasjonalt arbeid, samt vært fast ungdomsobservatør til LO-sekretariatet. I det
internasjonale arbeidet har NTL Ung bidratt med innspill til samarbeidet med fagbevegelsen i Ghana og
Eswatini. Det er for tiden også et pågående arbeid for å lage et klimamanifest som de unge i LO ønsker å
lansere på Broen til framtiden 2021. Her er NTL Ung sterkt inne. På lokalt nivå i LO har NTL Ung vært
representert i åtte ungdomsutvalg.
Oktober 2019 ledet NTL Ung arbeidet med gjennomføringen av LO Stats student- og ungdomskonferanse
på Klækken. Arbeidsgruppa bestod av NTL Ung, Fagforbundet Ung, PostKom, El & It samt NFF Ung. Av alle
forbundene hadde NTL desidert flest deltakere, og selve konferansen fikk vi gode tilbakemeldinger på.
Samarbeidet med LO Stat og de andre forbundene ble evaluert grundig. Konferansen er en god arena for
NTLs unge for å få både faglig og sosialt påfyll, men arbeidsfordelingen kunne med fordel vært bedre.
Vi har også deltatt på frokostmøter i regi av Manifest som avholdes en gang i måneden for lederne av
ungdomspartiene på venstresiden og ungdomsforbundene i LO. NTL Ung har jevnlige møter om
politikkutvikling og markering av saker med ungdomspartiene på venstresiden og organer i LO. Leder har
representert NTL Ung i flere eksterne sammenhenger, slik som panelsamtale om staten i regi av
tidsskriftet Røyst hvor hun også bidro med artikkel om tema, var hovedtaler på 1.mai-arrangement i 2019
(på Finnsnes i Troms), innledet for Industri Energi Ungs arbeiderkonferanse (Stavanger), levert
bokanmeldelse til tidsskriftet Gnist om Linn Stalsb
debatten på LO Stats kartellkonferanse, vært på møte med Stortingets vennegruppe for Vest-Sahara og
arrangert frokostmøte om samme tema sammen med NTL. I tillegg har vi besøkt Fagforbundet Ung sin
tillitsvalgtkonferanse for å snakke om ungdomsengasjement.

4.7 Samarbeidende organisasjoner
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I 2019 har NTL Ung deltatt på AUFs, SUs og Rød Ungdoms sommerleirer. På de fleste av disse har
deltakelse fra NTL Ung vært på hele sommerleiren. 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 deltok også på AUFs
studentkonferanse på Stortinget i 2019.
NTL Ung har også prioritert samarbeid med Fagbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon Norsk
Folkehjelp og Norsk Folkehjelp solidaritetsungdommen. AU-medlem Aleksander har sittet som
fagbevegelsens observatør i styret til Solidaritetsungdommen. Vi hadde også innleder fra
Solidaritetsungdommen på årets UFO-konferanse. I tillegg har styremedlem Torgeir Lebesbye i perioden
vært NTL Ungs representant i styret til Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Vi
har fått forespørsler om samarbeid med flere organisasjoner, slik som Norges Sosiale Forum, (for å
planlegge Globaliseringskonferansen), Pensjon for alle og Støttegruppen for fred i Colombia. Dette er
organisasjoner NTL Ung-styret gjerne kunne støttet i større grad, men på grunn av økt arbeidsmengde og
ansvar har noe blitt prioritert bort.

4.8 Sommerpatruljen 2019
LOs sommerpatrulje er et viktig tiltak som gir mye synlighet for LO og som gir oss en mulighet til å ta
direkte kontakt med unge arbeidstakere over hele landet. Sommerpatruljen 2019 ble gjennomført i hele
landet i uke 26-28. Patruljen fungerte som vanlig godt, men lavt antall deltakere er likevel grunn til
bekymring. Totalt antall dagsverk fra forbundene gikk ned fra 1397 i 2018 til 1084 i 2019, med redusert
deltakelse fra tilnærmet alle forbund. NTL er blant forbundene med tydeligst nedgang, fra 109 i 2018 til
47 i 2019, vårt laveste antall siden 2014. For 2020 blir det avgjørende med god mobilisering til patruljen i
hele organisasjonen, sentralt fra NTL Ung og fra LO. Det er særlig viktig at unge medlemmer melder seg
for å gå patrulje i sitt fylke.

4.9 Kursvirksomhet
I perioden arrangerte NTL Ung to sentrale kurs: UFO-kurset og Studentkonferansen. Dette ble supplert
med lokale kortkurs. NTL Ungs frikjøpte har også vært en del av forbundets øvrige kurstilbud og har
deltatt på Sørmarka som innledere ved flere anledninger.
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Vi ser at det er stor interesse fra unge medlemmer for å delta på kurs i NTL. I 2019 var det totalt 393 unge
deltakere på kurs i NTL, noe som utgjorde en andel på rundt 18 % av alle deltakere.
4.9.1 UFO
UFO - unge fagorganiserte ble som vanlig avholdt på danskebåten. Vi dro til København for å treffe vårt
danske søsterforbund HK Stat for å høre om deres ung- og studentarbeid. I tillegg var det innledninger fra
NTLs forbundssekretærer, nestleder Fredrik Oftebro og en representant fra Norsk Folkehjelp
Solidaritetsungdom. Faglig innhold ombord på båten var i regi av NTL Ungs ledelse.
Kurset ble avholdt 18.-20. september 2019 og hadde 29 deltakere. Dette er en klar økning fra de 19
deltakerne året før, men økningen ville vært enda større om den ikke ble begrenset av kapasiteten: UFOkurset i 2019 hadde en venteliste på hele 20 personer.
4.9.2 Studentkonferansen
Studentkonferansen ble avholdt 1.-2.
februar 2020. Dette var den første
studentkonferansen siden 2017: I 2018 ble
den avlyst grunnet få påmeldte og som en
følge av det var det aldri planlagt noen
studentkonferanse i 2019.
Studentrepresentantene på NTL Ungkonferansen i 2019 var tydelige på at de
ønsket sin egen konferanse og
studentkonferansen ble vedtatt
gjeninnført.
I arbeidet med konferansen ble det lagt
særlig vekt på å gi studentene mest mulig påvirkning på konferansens innhold, form og tidspunkt.
Programmet ble variert og etter tilbakemeldingene å dømme svært godt, med blant annet innledninger
om nyliberalisme, streiken i Foodora, profittfri studentvelferd og debatt om fagbevegelsens rolle i
klimakampen. Det var 23 deltakere på konferansen, som vi er godt fornøyde med, og vi tar med oss en
rekke lærdommer fra årets mobiliseringsarbeid.
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5. Studiestedssatsningen
NTLs studiestedssatsning har fortsatt den gode trenden også i denne perioden. Vervetallene fortsetter å
stige i denne medlemskategorien, og i forbundet virker det å være en større bevissthet rundt viktigheten
av å rekruttere studenter. Fra og med høstsemesteret 2019 utvidet vi satsningen med en frikjøpt
studentsekretær i Tromsø etter å ha fått bevilget ettårig støtte til satsningen fra LO Stat. I januar 2020 ble
studentgruppa i Tromsø etablert, og markerer dermed at NTL Ung virkelig har etablert seg i
studentmiljøet ved UiT. NTL har også bekreftet at forbundet vil fortsette å støtte satsningen i Tromsø også
etter at prosjektstøtta fra LO Stat er gått ut.
På de ulike studiestedene er NTL Ungs studentgrupper veletablerte og en synlig del av studentmiljøet.
Studentgruppene løser oppgavene sine ulikt og har fokus på forskjellige temaer og måter å drive arbeidet
på. Felles for alle er at aktivitetene de gjennomfører, rekrutterer stadig nye medlemmer til NTL. Vi har
også fortsatt arbeidet med å ha jevnlige fellesmøter med alle studenttillitsvalgte til stede, og har hatt to
fysiske fellessamlinger i året som har gått. Dette gjør at de studenttillitsvalgte lettere får utvekslet ideer og
erfaringer med hverandre og gjør at vi lettere får evaluert og fulgt opp tiltak i hver by.
De største utfordringene NTLs satsing på studenter står overfor er for det første å beholde studenter som
melder seg inn, og arbeidet med å forenkle innmeldingsrutinene og rutinene for gjenbetaling er godt i
gang i samarbeid med forbundet. For det andre så krever utvidelsen mer av de frikjøpte på kontoret, fordi
det nå er fire studentsekretærer som skal følges opp med både personalansvar, opplæring og annen
oppfølging. Å utvide satsningen til andre steder hvor vi i dag ikke har frikjøpte, slik som UiA eller UiS, vil
kreve flere ressurser på forbundskontoret.
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6. Medlemstall
Tall for antall unge medlemmer (til og med 35 år):
2018:
Uten studenter: 5 006
Med studenter: 5 935

2019:
Uten studenter: 4 973
Med studenter: 6 011

I perioden var det 637 medlemmer som ble 36 år, og dermed ikke lenger er en del av NTL Ungs
medlemsmasse.
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7. Sosiale medier
NTL Ung har i 2019/2020 vært aktive på Facebook (NTL Ung) og Instagram (@ntlung). Aktivitet her har
blitt prioritert, da vi anser disse plattformene som de beste for å nå vår målgruppe, og eksisterende
kontoer på Twitter og Snapchat er ikke aktive. NTL Ung har i perioden tatt en større del av ansvaret for
utviklingen av det grafiske innholdet til disse plattformene selv.
Antallet følgere for NTL Ung på Facebook (pr 31.12.):
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:

782
1 282
1 529
1 772
2 018

Antall følgere på Facebook har økt med ca. 14 % i 2019.
Antallet følgere for NTL Ung på Instagram (pr 31.12.):
2016:
2017:
2018:
2019:

384
473
569
657

Antall følgere på Instagram har økt med ca. 15,5 % i 2019.

12

