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VIKENBUR sine medlemsorganisasjoner 
4H Akershus og Oslo 
4H Buskerud 
4H Østfold 
ACTA – Barn og Unge i Normisjon - Region Øst 
ACTA – Barn og Unge i Normisjon - Region Østfold 
Akershus Bygdeungdomslag 
Akershus Røde Kors 
Akershus Senterungdom 
Akershus Sjakkrets Ungdom 
Akershus Unge Høyre 
Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM-speidere 
AUF i Viken 
Borg Bispedømmeråd 
Bygdelagssamskipnaden 
CISV Oslo og Akershus 
CISV Østfold 
Den Norske Turistforening Oslo og Omegn 
Det Norske Misjonsselskap barne- og ungdomsorganisasjon NMS U – Region Øst 
Eidsiva fylkeslag av Noregs ungdomslag 
Follo krets av Norges Speiderforbund 
Framfylkingen i Akershus 
Framfylkingen i Østfold 
Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 
FRIBU Akershus 
FRIBU Østfold 
Friends for Understanding 
Humanetisk forbund Østfold regionlag (HEF) 
Hyperion Øst 
JUBA Oslo og Akershus krets 
JUBA Østfold 
KFUK-KFUM Buskerud 
KFUK-KFUM Østfold 
Kristen Idrettskontakt Viken 
Miljøagentene i Viken 
Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus 
Norges Jeger- og Fiskerforbund – Østfold  
Norges Livredningsselskap i Akershus: Romerike krets, Sjøstjerna Svømme- og  

Livredningsklubb og Vestby Svømme- og Livredningsklubb 
Norsk Luthersk Misjonssamband – Region Øst 
Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere 
Romerike krets av Norges KFUK-KFUM-speidere 
Romerike krets av Norges Speiderforbund 
Vestmarka krets av Norges Speiderforbund 
Viken Fremskrittspartiets Ungdom 
Viken Kristelig Folkepartis Ungdom 
Viken Natur og Ungdom 
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Viken Sosialistisk Ungdom 
Viken Unge Venstre 
Østfold Bygdeungdomslag 
Østfold krets av Norges KFUK-KFUM-speidere 
Østfold Røde Kors 
Østfold Senterungdom 
Østlandets Baptistungdom 
Østre Østfold krets av Norges speiderforbund 
 
 

VIKENBURs observatørorganisasjoner 
KFUK-KFUM Region Oslo og Akershus 
Ny Generasjon Akershus 
Skeiv Ungdom Oslo og Akershus 
Søndagsskolen Norge i Oslo og Akershus 
Søndagsskolen Norge i Østfold 
 
 
 

VIKENBUR sine tillitsvalgte i perioden 27.4.2021 – 20.4.2022 
 
Styret 
Leder   Claus Tornsberg, Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus 
Nestleder  Thea Madicken Eugenie Bildsten, Viken Natur og Ungdom 
Styremedlem  Sigve Grøndahl Fredriksen, Viken Sosialistisk Ungdom 
Styremedlem  Stine Anine Akre, Viken Fremskrittspartiets Ungdom 
Styremedlem  Asle Hvidsten, Østfold KFUK-KFUM-speiderne 
Styremedlem  Stine Anine Akre, Viken Fremskrittspartiets Ungdom 
1. vararepresentant Vidar Falck-Muus, Follo krets av Norges Speiderforbund 
2. vararepresentant Sigurd Vestrheim, 4H Akershus og Oslo 

 
Arbeidsutvalg  

Claus Tornsberg og Thea Madicken Eugenie Bildsten 
 
Valgkomitéen i VIKENBUR 
Leder   Tiril Ljøstad, AUF i Viken 
Medlem   Michael Zetterlund, Østre Østfold krets av Norges Speiderforbund 
Medlem  Hege Pynttäri, 4H Buskerud 
 
Revisor for perioden 

Elin Helene Fjellberg 
 
 
 

Drift 
Kari Bjørnø Vangen startet i et 4 års vikariat som daglig leder 1. mars 2020. 
Administrasjonens arbeidsoppgaver kan oppsummeres slik: 
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• sekretær for styret 

• ansvar for administrative oppgaver ved kontoret 

• kontakt med medlemsorganisasjonene, fylkeskommunen og andre 
samarbeidspartnere 

• økonomistyring og budsjettarbeid 

• saksforberedelser og etterarbeid fra styremøter, konferanser og årsmøter 

• saksbehandling av organisasjonenes søknader om fylkeskommunale tilskudd.  
I 2021 fikk 51 organisasjoner tildelt tilskudd. 

• ansvarlig for eventuelle prosjekter VIKENBUR påtar seg 

• deltakelse i fylkesomfattende råd og eksterne fora der det er naturlig at VIKENBUR er 
med 

• hovedansvar for oppfølging av prosjekter i regi av VIKENBUR 

• utfører andre oppgaver som styret måtte vedta 
 
VIKENBUR holder til i Viken fylkeskommunes lokaler i Strømsveien 62 på Strømmen. Her 
deler vi lokaler med Viken Teaterråd, Viken Kunstforeninger (VIKFO) og Akershus 
Fylkeshusflidslag (AF). 
 

 
Viken barne- og ungdomsråd (VIKENBUR) 
 
VIKENBUR 
VIKENBUR har eksistert siden årsmøtet 16. april 2020, hvor det ble vedtatt at ABUR skulle 
bytte navn til Viken barne- og ungdomsråd (VIKENBUR) og slå seg sammen med tidligere 
Østfold barne- og ungdomsråd (ØBUR). På årsmøtet 27. april 2021 ble tidligere medlemmer 
av ØBUR tatt opp som medlemmer i VIKENBUR. I tillegg fikk vi 2 nye medlemmer fra tidligere 
Buskerud fylke. VIKENBUR har nå 58 medlemsorganisasjoner, hvorav 5 med 
observatørstatus. 
 
Digitalisering 
I løpet av 2021 fikk vi på plass de nye nettsidene vikenbur.no, og videreutviklet disse 
gjennom året. Vi tok i bruk nye elektroniske skjemaer for påmelding til kurs, årsmøter, 
Ungdommens kulturleir og søknad om medlemskap. For første gang var også søknad om 
fylkeskommunale midler helt elektronisk. Dette har forhåpentligvis gjort det enklere for våre 
medlemmer. Nyhetsbrevet fikk nytt design tilpasset ny grafisk profil. Fra 2021 byttet 
VIKENBUR regnskapsfører og gikk over til elektronisk føring av regnskap. 
 
Fylkeskommunale tilskudd 
Når det gjelder tilskudd til regionale barne- og ungdomsorganisasjoner har VIKENBUR i 2021 
delt ut over 5,6 millioner barne- og ungdomsorganisasjonene i Viken. Med tilskudd til drift av 
VIKENBUR og øremerket tilskudd til Ungdommens kulturleir (UKL) er totalsummen over 7 
millioner. 
 
Fra 2021 er det VIKENBUR som forvalter fylkeskommunens tilskudd til de regionale barne- og 
ungdomsorganisasjonene i hele Viken. Nye retningslinjer for fordeling av tilskudd til barne- 
og ungdomsorganisasjoner i Viken ble publisert da søknadsomgangen åpnet 1. mars 2021. 
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Styrearbeid 
Styret har i perioden 2021/22 hatt 4 styremøter hvor 41 saker er behandlet.  
 
 

Studietur 
På grunn av korona ble det dessverre ikke mulig å gjennomføre årets studietur. 
 
 

Ungdommens kulturleir (UKL)  
VIKENBUR arrangerte 1.-6. august Ungdommens kulturleir (UKL) for ungdom mellom 13 og 
17 år på Follo folkehøgskole i Vestby. UKL ble arrangert for 26. gang, og det var den 25. 
gangen dette ble holdt på Follo folkehøgskole. 
 
UKL er en kurssamling av forskjellige kulturkurs. 42 deltagere fra hele Viken var med på årets 
kulturleir. Også i år arrangerte vi filmkurs, tegneserietegnerkurs, teaterkurs, musikalkurs og 
låtmakerkurs. Hip-hop-kurset måtte dessverre avlyses på grunn av for få påmeldte.  
 
Tore Strand Olsen var instruktør på tegneseriekurset. Tore har lang erfaring med kursing av 
ungdom, og har tegnet for blader som Pyton, Pondus og Rutetid. Han har også bloggen 
tegneseriekurs.com og har blant annet gitt ut bøkene Tegneserienes Historie og Tegn Serier!  
 
På filmkurset instruerte Morgan Davidsen deltagerne i å lage film fra idé til ferdig produkt. I 
år ble det laget en kortfilm. Morgan er utdannet i USA og jobber som regissør og skuespiller. 
Senest aktuell med indie-filmen The number is Nine. 
 
Marte Isachsen Hasmo var i år instruktør på teaterkurset. Deltagerne fremførte et stykke 
basert på ulike monologer om hvordan det er å være ung i dag. Marte har studert drama og 
teaterkommunikasjon ved Høyskolen i Oslo og har blant annet jobbet som teatermaker for 
Rogaland teater og som teaterlærer ved Bakketun Folkehøgskole. 
 
Musikalkurset ble holdt av Lise Monica Nygård. Her fikk deltagerne prøvd seg både på sang 
og dans samtidig med musikalnumre fra blant annet Grease og Mamma Mia! Lise har studert 
ved Balettakademien Göteborg og regi ved OsloMet. Hun jobber som regissør ved Ullensaker 
Teater. 
 
Låtmakerkurset ble i år gjennomført av Olav Tronsmoen og Baard Mathias Bonsaksen. Olav 
er produsent og musiker, og har blant annet jobbet med Ina Wroldsen, Maria Mena, Karpe 
Diem, Gabrielle og Truls. Baard Mathias Bonsaksen er en artist og låtskriver fra Sandefjord. 
Han vokste opp i en musikals-familie hvor kreativitet kom i mange ulike former, Baard 
begynte tidlig å skrive og produsere sine egne låter. I løpet av de siste to årene har Baard 
jobbet med artister og låtskrivere/produsenter som Ina Wroldsen, Two Inch Punch, Arnthor 
Birgisson, Matoma, Mac and Phil, m.fl. I samarbeid med disse har han bidratt på låter 
beregnet for andre artister parallelt med at han har jobbet på sitt eget soloprosjekt. 
 
På grunn av korona kunne vi heller ikke i år ha felles avslutningsforestilling. Hvert kurs hadde 
derfor egen visning for sine foreldre og foresatte.  
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Arrangementet ble støttet av Viken fylkeskommune. Det er en forutsetning for å kunne 
arrangere UKL på denne måten, og fylkeskommunen er samtidig med på å støtte driften på 
Follo folkehøgskole som de selv eier.  
 
Ellers må vi igjen få rette en stor takk til Follo folkehøgskole og det fantastiske personalet 
der. De er med på å legge en perfekt ramme for kurset. En stor takk også til leirsjef og 
husledere som stiller opp år etter år, og passer på at alle står opp og legger seg til rett tid, og 
ellers har det bra gjennom denne uka. De gir alt for at ungdommene skal ha det bra. De tar 
alle utfordringer som kan dukke opp på en slik leir på strak arm! 
 
Nå er vi i gang igjen med planleggingen av årets UKL, og vi tror og håper det skal bli minst 
like bra som i fjor.  
 
 
 

VIKENBUR sitt årsmøte i 2021 
Årsmøtet for 2020 ble avholdt digitalt på Zoom 27. april. Claus Tornsberg fra Akershus Jeger- 
og Fiskerforening ble valgt som ny styreleder.  

 
 
Samarbeid med Viken fylkeskommune 
 

 

Viken 
fylkeskommune 

 
Administrativt kontaktpunkt 
Janne Lundgren har vært VIKENBUR sin administrative kontaktperson i Viken 
fylkeskommune. Vi er veldig glade for at hun, med sin kompetanse på frivillighet, fortsatt er 
vår kontaktperson i nye Viken fylkeskommune. Hun har et stort nettverk som det er viktig 
for oss i VIKENBUR å kunne dra veksler på. Samarbeidet med fylkeskommunen er regulert i 
en partnerskapsavtale. 
 
Politisk organisering 
Med den nye fylkeskommunen har vi fått parlamentarisme. Det betyr at det er en politisk 
valgt leder som er sjef for sitt område. Det er nesten på samme måte som en minister i en 
regjering. Siden 10. september 2020 har Tonje Kristensen (AP) vært fylkesråd for kultur og 
mangfold i Viken. 
 
Økonomisk støtte til organisasjonene 
VIKENBUR har i 2021 forvaltet fylkeskommunens tilskudd til de regionale barne- og 
ungdomsorganisasjonene i hele Viken fylke. VIKENBUR skal også for 2022 fordele dette 
tilskuddet. Tilskuddet på kr 5 600 000 videreføres indeksregulert.      Tilskuddene er utrolig 
viktig for driften av de regionale barne- og ungdomsorganisasjonene i Viken, og gjør at vi kan 
være bedre på kursing av ledere og tillitsvalgte enn i mange andre fylker.  
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De andre paraplyorganisasjonene i Viken 
VIKENBUR deltar i et forum bestående av administrativ leder i paraplyorganisasjonene Viken 
Idrettskrets, Musikkrådene i Viken, Viken Barne- og Ungdomsråd og Viken Teaterråd. I 2021 
har også Forum for Natur og Friluftsliv deltatt fast på møtene. Voksenopplæringsforbundet 
er lagt ned og deltar derfor ikke lenger. 
 
Tidvis har vi også møter hvor Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Viken, og 
fylkesorganisasjonene Viken Kunstforening og Akershus Fylkeshusflidslag er med. 
 
Dette er møter på administrativt nivå (daglig ledere) når det er saker som angår alle frivillige 
organisasjoner skal diskuteres, eller når svar skal gis til fylkeskommunen og politikere. Vi har 
også planlagt frivillighetskonferansene sammen de siste årene. Her er også Viken 
fylkeskommune med som tilrettelegger og samarbeidspartner.   
 
 

  
 

 
 

 
  

 
 
 
 
Pandefri  
Med støtte fra Viken fylkeskommune arrangerte VIKENBUR i samarbeid med de andre 
paraplyorganisasjonene Pandefri. Dette var frivilligheten i Vikens gjenåpningsfest etter 
pandemien. I forbindelse med Pandefri-feiringen ble det lyst ut gjenåpningsmidler frivillige 
organisasjoner i Viken kunne søke på. Til sammen 265 søknader, av disse fikk 217 støtte til 
sitt gjenåpningsarrangement. Det ble delt ut omtrent 2,2 millioner kroner.  
 
Frivillighetskonferanse 
25. oktober ble frivillighetskonferansen for 2021 arrangert i samarbeid med de andre 
paraplyorganisasjonene og Viken fylkeskommune. 40 deltagere fra organisasjoner i hele 
Viken deltok. I forbindelse med Frivillighetens år har vi nå startet planleggingen av en større 
festkonferanse for frivilligheten høsten 2022. 
 
Temastrategi for frivillighet 
Viken fylkeskommune har vedtatt å lage temastrategi for frivillighet 2022-2025. I løpet av 
året har vi sammen med de andre paraplyorganisasjonene jobbet med innspill til arbeidet 
med den nye temastrategien. 
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Nettverkssamarbeid mellom Barne- og Ungdomsrådene (BURene) i 
Norge og LNU 
VIKENBUR har samarbeidet med barne- og ungdomsråd i de andre fylkene gjennom et 
samarbeid som blir koordinert av Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner 
(LNU). 
Dette skjer i hovedsak gjennom felles kurs og konferanser. Fokus skal være på 
erfaringsutveksling og kompetansebygging.  
 
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en rådgiver og 
informasjonsspreder for barne- og ungdomsorganisasjonenes sentralledd. Ved å gå inn på 
LNUs hjemmeside kan alle interesserte motta LNUnytt på e-post. Her er det et mangfold av 
tilbud om forskjellige kurs og seminarer for organisasjonene som ofte er gratis eller veldig 
rimelig å være med på. Dette tilbudet har vi i VIKENBUR dratt nytte av, med gode 
tilbakemeldinger. 
 
 
 

Kurs og representasjon 
I tillegg til styremøter og annen møtevirksomhet som følger av daglig drift, har daglig leder 
arrangert og vært med på en rekke møter og seminarer.  
Ungdommens Kulturleir ble arrangert 1. til 6. august - se egen sak. 
 
Grunnet korona har det ikke blitt arrangert kurs for våre medlemmer i 2021. 
 
 

Oppfølging av arbeidsplanen 
Fjorårets årsmøte vedtok en arbeidsplan i syv kulepunkter. Nedenfor står et kort 
sammendrag av hvordan styret mener dette er fulgt opp i året som har gått. 
 
Følge opp etablering av Viken 
fylkeskommune 

Denne er fulgt opp i styret, særlig gjennom prosess mot nye VIKENBUR. 
Daglig leder har sammen med de nye paraplyorganisasjonene jobbet mye 
med etablering av den nye fylkeskommunen, og hvordan den bør være 
ovenfor frivillige organisasjoner. Frivillighetskonferansen i både 2019, 2020 
og 2021 har etablering av Viken som tema. 
 

Arrangere kurs i forskjellige tema Grunnet korona har det ikke blitt arrangert andre kurs for våre 
medlemsorganisasjoner. Det har blitt informert om andre kurs, i regi av bl.a. 
LNU i nyhetsbrev, FB og nettside. 
 

Bruke ny nettside til å fremme 
informasjon om støtteordninger, frivillig-
politiske diskusjoner og oversikt over 
VIKENBUR sine medlemsorganisasjoner 
 

Ny logo og nye nettsider ble lansert tidlig i 2021 og har blitt videreutviklet 
gjennom året. Egen side for fylkeskommunale tilskudd og egen side for 
Ungdommens kulturleir. 
Nye elektroniske skjemaer for påmeldinger, søknad om medlemskap, søknad 
om tilskudd er publisert. 
 

Arrangere Ungdommens kulturleir (UKL) Ungdommens kulturleir ble arrangert 1.-6. august 2021. Ungdommer fra hele 
Viken deltok på leiren. 
 

Arrangere frivillighetskonferanse sammen 
med andre paraplyorganisasjoner og 
Viken fylkeskommune 
 

Frivillighetskonferansen 2021 ble arrangert 25. oktober. 
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Arbeide med å hjelpe organisasjonene i 
forbindelse med pandemisituasjoen 

Arrangert Pandefri i samarbeid med de andre paraplyorganisasjonene. 
Informert om støtteordninger, kurs m.m. 
 

Arbeide med å forberede Frivillighetens 
år 2022 

 
 
 

Generelt arbeide for bedre 
rammebetingelser for de regionale barne- 
og ungdoms-organisasjonene 
 

Fra 2021 har VIKENBUR forvaltet tilskuddsordningen for de regionale barne- 
og ungdomsorganisasjonene i hele Viken.  
Arbeidet med innspill til Fylkeskommunens temastrategi for frivillighet. 
Bidratt i Fylkeskommunens arbeid med å kartlegge frivillighetens behov for 
lokaler i fylkeskommunale skolelokaler. 
 

 


