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VBUR startet sin virksomhet i 15.01.1979. Siden den gang har formålet med VBUR vært 

å samle de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Vestfold for å sikre 

rammebetingelser og sørge for felles arenaer for kompetanseutvikling og 

erfaringsutveksling. Våre medlemmer er organisasjoner med virksomhet for barn og 

unge under 26 år i Vestfold. 
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ÅRSMELDING VBUR 2020 

VIRKSOMHET I 2020 

OM OSS 

VBUR er en selvstendig paraplyorganisasjon som ikke har formell organisatorisk tilknytning til 

nasjonalledd eller annen struktur. Imidlertid er det slik at det finnes regionale barne- og 

ungdomsråd (BUR) som paraplyorganisasjon i flere fylker. Disse er tilknyttet et nettverk som 

forvaltes av LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Felles for BUR er at 

primæraktiviteten handler om å samle og styrke de frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjonene. Strukturen medfører at VBUR som paraplyorganisasjon faller 

utenfor de fleste nasjonale tilskuddsordninger og er dermed prisgitt støtte fra Vestfold og 

Telemark fylkeskommune (VTFK) for å sikre driften. VBUR er fremdeles tilknyttet 

rammeavtalene og tildelingene med tidligere Vestfold fylkeskommune før sammenslåingen.  

Mye av driften av VBUR dreier seg om arbeid med søknader fra medlemsorganisasjoner og 

oppfølging av disse, og behandling og rapportering rundt dette. Styret i VBUR ser på løsninger 

som kan forenkle dette arbeidet til fordel for organisasjonene som søker midler. Dette må 

også forholde seg til de krav som Vestfold og Telemark fylke stiller i forbindelse med 

fylkeskommunale tilskudd. 

 

TILDELINGENE 

Søknadsfrist var 21.01.20. Styret behandlet søknadene på sin årlige samling på Engø Gård i 

februar. Årsmøtet har vedtatt et budsjett for 2020 som denne fordelingen er en del av. 

Fordelingen er pålydende kr. 835 000,- for 2020. Høsten 2020 fikk VBUR ytterligere 275 000 kr 

tildelt fra Vestfold og Telemark fylkeskommune som et aktivitets- og frivillighetsfond, der noe 

av midlene ble fordelt til organisasjoner som søkte innen desember 2020. Resterende vil 

brukes på tiltak knyttet til blant annet sammenslåing med «gamle» Telemark fylke. I tillegg 

fordeles kr 28 000,- pr. år til organisasjoner som stiller med styrerepresentanter, dette beløpet 

er samlet og tilfaller organisasjonene etter årsmøtet og nye styrevalg 2021.  
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TILDELINGENE PR. ORGANISASJON 

• VBUR favner ca. 8 000 organisasjonsmedlemmer under 26 år.  

• VBUR har 26 aktive medlemsorganisasjoner.  

• Vi fordelte i 2020 kr 880 020 til våre medlemsorganisasjoner. 

 

Total Fordelingssum:  Kr 835 000,00  

Sum pr. tiltak:          1 dag/kveld   Kr 900,00  

Sum pr. tiltak:          2-3 dag/kveld  kr 1 800,00  

Sum pr. tiltak:          4+ dag/kveld  kr 2 700,00  

Sum pr. prosjekt, max:  Kr 30 000,00  

Sum pr. org, basisstøtte:   kr 15 820,00  

 

Vi godkjente 262 aktiviteter, mot 246 i 2019 og 8 prosjektsøknader i 2020 mot 11 i 2019. Vi 

håper organisasjonene vil prioritere gode prosjektsøknader for årene fremover. Det er 

mange prosjektsøknader som får avslag, -eller blir gjort om til aktivitet. VBUR ønsker at 

organisasjonene arbeider for gode prosjekter, og ønsker å bidra med kompetanse og 

veiledning dersom det er nødvendig.  

 

AKTIVITET I VBUR 

Året 2020 har vært et annerledes år med lite aktivitet, og VBUR fikk heller ikke gjennomført 

årsmøtet i mars. Det har vært utfordringer i forhold til restriksjoner som følge av covid-19, 

samtidig med at daglig leder sa opp sin stilling og sluttet i mai 2020.  

VBUR ønsker å takke Helle Borchgrevink for tiden hun jobbet for VBUR, Hun bidro med sitt 

fokus på folkehelse og har de siste årene sørget for gode workshops og inspirerende foredrag 

på årsmøtene hvor organisasjonene samles årlig. Hun har hatt et stort engasjement for 

frivilligheten og psykisk helse hos barn og unge i Vestfold.  

I september deltok styreleder på en samling for politikere i kulturutvalget i Vestfold og 

Telemark på Jomfruland, og holdt innlegg om VBURs arbeid og søknadsprosess for å ivareta 

alle store og små organisasjoner. Da «gamle» Telemark fylke ikke har samme ordning som 
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«gamle» Vestfold fylke, håper VBUR at innlegget vil bidra til at politikerne velger å videreføre 

VBURs gode arbeid for en rettferdig og forutsigbar fordeling av midler til organisasjonene.  

VBURs prioriterte mål og satsningsområder utvikles hele tiden siden medlemsorganisasjonene, 

bevilgende myndigheter og samfunnet setter nye krav og forventninger til arbeidet. VBUR har 

signert en samarbeidsavtale med Vestfold Fylkeskommune for perioden 2016 – 2020. Det ble 

fattet vedtak med videre eksistens i 2021 med tilsvarende midler, mens vi avventer politiske 

vedtak for eventuell inkludering av Telemark.  

 

SATSNINGER 

Vårt samarbeid med Vestfold fylkeskommune for fireårsperioden 2016-2020 har utgangspunkt 

i VFKs Strategisk kulturplan (SKP), og vi har i 2016 tilpasset egen handlingsplan til 

samarbeidsavtalen med VFK.  Samarbeidsavtalen har blitt videreført også i 2021. 

Samarbeidsavtalen omhandler følgende fokusområder:   

1.VBUR skal være en utviklingsaktør. 2. Vi skal ha frivillighet som samfunnsverdi. 3. Vi skal jobbe 

med rekruttering; altså nettverksbygging og inkludering. 4. Vi skal jobbe med å være synlige 

og tilgjengelige.  

 

Tiltak og ansvar: 

1. VBUR som utviklingsaktør 

VBUR skal være en kompetansebank, og bidra til støtte og utvikling hos de 

frivillige organisasjonene gjennom kurs og foredrag. 

VBUR skal ha et aktivt styre, som legger til rette for kontakt, dialog og 

utviklingsarbeid mellom medlemsorganisasjonene. 

 

2. Frivillighet som samfunnsverdi 

VBUR skal ha fokus på frivillighet og tilhørighet som avgjørende for helse.  

VBUR skal formidle verdien av å være engasjert i frivillighet, evt gjennom en 

holdningskampanje. 

 

3. Rekruttering 

VBUR skal bidra til at medlemsorganisasjonene er åpne og inkluderende, og 

at de arbeider for å synliggjøre aktiviteter for alle barn og unge i Vestfold, 

blant annet gjennom å utvikle og støtte aktiviteter som når ut til alle og som 

ikke krever medlemskap. 

 

4. Synlighet 

VBUR skal være synlig for medlemmene, samarbeidspartnere og barn/unge 

generelt, gjennom ny WEB, sosiale medier og andre kanaler. 
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Styret i 2019-2021 

Styret i Barne- og ungdomsrådet valgt ved Årsmøtet 2019 

På grunn av covid-19 restriksjoner ble det ikke avholdt ordinært årsmøtet, og heller ikke nytt 

valg. Alle styremedlemmer sa seg villig til å fortsette frem til årsmøtet 2021.  

Styret i Barne- og ungdomsrådet 2019 - 2021   

Tittel  

 

Valgt til: Organisasjon Fornavn Etternavn 

Leder 

 

2020 CISV Kari Anette Bremnes 

Nestleder 

 

2021 NSF Kurt Vidar Gundersen 

Styremedlem  

 

2020 KM Speider Trygg Øyvind B. Stokke 

Styremedlem  

 

2020 Unge Høyre Herman Sannerholt 

Styremedlem  

 

2020 4H Katrine Hauane 

Styremedlem  

 

2020 Dnt Ung Lars Jensen 

1. Varamedlem 

 

2020 VDU Daniel V. Karlsen 

Valgkomite i Barne- og ungdomsrådet 2019 - 2021 

Valgkomite  2020 NSF  Alf Arne  Kristoffersen 

Valgkomite  2020 DNT Ung  Mats  Kneppen 

Valgkomite 

 

2019 AUF  Roar  Howli 
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STYREMØTER  

Hvert år har styret en samling med overnatting i februar. Under styresamlingen behandles 

prosjekt- og aktivitetssøknader fra VBUR sine 26 paraply-organisasjoner. Ved å holde denne 

styresamlingen her erfarer styret bedre oversikt og engasjement i det frivillige arbeidet, - og et 

svært godt styremiljø. Vi får bedre tid til å bli kjent med hverandre og til å arbeide grundig 

med sakene.   

Styret har gjennom året 2020-2021 hatt totalt 7 styremøter på ettermiddag/kveld, der flere av 

møtene har blitt avholdt digitalt på teams. Det har vært nytt i år for VBUR å avholde digitale 

møter. I tillegg til ordinære styremøter har flere av styremedlemmene bidratt aktivt inn i 

ansettelsesprosessen av ny daglig leder og derfor hatt flere møter, samt intervjurunder. AU i 

VBUR har derfor hatt mer arbeid i 2020 da de har ivaretatt daglig leder funksjonen.  

I oktober 2020 deltok styret på en digital helgesamling for de ulike BUR-ene i landet i regi av 

LNU. Her ble det blant annet diskutert hvordan de ulike BUR-ene er organisert, og det var en 

fin erfaringsutveksling. Det ble foreslått å ha egne samlinger for daglig ledere og styreledere 

hvert år med kompetanseutvikling og erfaringsutveksling, som senere ble vedtatt av alle BUR-

ene.  

Årsmøtet 2020 ble kun gjennomført via e-post til organisasjonene for å godkjenne budsjett og 

regnskap, slik at vi kunne utbetale søkte midler.  
 

STYRESAKER 

Det gis ikke personlig møtegodtgjørelse for deltakelse i styret. VBUR gir økonomisk støtte til 

organisasjoner som stiller med styrerepresentanter. Oppmøtet har i 2020 vært godt. 

Oppmøtet til styremøter/AU og samlinger er som følger for perioden 2020-2021. 

CISV NSF UH KMSpeider 4H DNT Ung VDU 

9 9 6 8 8 4 2 

Styrets arbeid i perioden har dreiet seg om saker relatert til fylkeskommunale utviklingsmidler. 

Styret har hatt fokus på fylkessammenslåingen og utfordringer forbundet med dette. Bytte av 

daglig leder og covid-19 situasjonen har preget store deler av styrearbeidet. Styret har også 

arbeidet for å finne et nytt kontorlokale. Valget landet på Gjennestad «Grønt fokus», der 

blant annet 4H også har kontorer. VBUR håper organisasjonene har klart seg gjennom 

nedstengingen og ikke mister for mange medlemmer.  

VBUR følger samarbeidsavtalen med VFK for støtteperioden 2016 – 2020. VBUR har en 

forutsigbarhet i tildeling til og med 2021. Som tidligere nevnt er det et arbeid som gjenstår i 

sammenslåingen med Telemark og veien mot å bli Vestfold og Telemark barne- og 

ungdomsråd. Signalet fra politikerne er at de er positive til å videreføre vår organisering av 

frivilligheten i barne- og ungdomsrådet.  

VBUR har bygd opp nødvendig økonomisk buffer og det er god økonomisk oversikt og styring 

i organisasjonen. Trygg og forutsigbar økonomisk styring er viktig for våre 
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medlemsorganisasjoner, dette gir gode signaler innad i organisasjonene og vil også kunne 

virke tryggende og inspirerende for hver enkelt medlemsorganisasjon.  

VBUR er takknemlig for forutsigbarheten rammeavtalen gir oss og for det gode samarbeidet 

med Vestfold og Telemark fylkeskommune.   

 

ADMINISTRASJONEN 

VBUR har arbeidet med å skaffe nye lokaler, og har i løpet av høsten funnet kontor på 

Gjennestad. Valget falt på Gjennestad da lokalene ligger rett ved E18, slik at det skal være 

enkelt å komme på besøk eller i møter med daglig leder og styret.  

SYNLIGHET 

På hjemmesiden www.vbur.no  legges alt som behøves av informasjon og søknadspapirer. 

Det er viktig at alle organisasjoner melder seg på nyhetsbrev på nettsiden vår, slik at dere får 

den informasjonen vi skal ha. Det er også VBUR sin egen Facebook side. I tillegg har vi 

etablert en intern Facebook gruppe for styremedlemmene i VBUR - dette for å få til en 

enklere kommunikasjon og tilgjengelighet for styret.  

LEDELSE 

Helle Borchgrevink var daglig leder i VBUR frem til mai 2020. Etter hun sa opp sin stilling og 

samfunnet ble berørt av koronapandemien, ble ansettelsen av ny daglig leder utsatt til over 

sommeren. Styreleder Kari Anette Bremnes og nestleder Kurt Vidar Gundersen tok over 

arbeidsoppgavene i mellomtiden. I september 2020 ble stillingen utlyst og besatt, og ny 

daglig leder er Eli Birkeland. Hun startet i stillingen 01. desember 2020. Eli ønsker gjerne å 

komme på besøk hos organisasjonene eller tar imot besøk på de nye kontorene på 

Gjennestad, for å bli bedre kjent og bidrar med veiledning om det er ønskelig.  

Økonomi og aktiviteter er som vanlig godt fulgt opp i 2020. Vår regnskapsfører Bjørnar Lohne 

har som alltid gjort en flott innsats for å ha kontroll og god oversikt over økonomien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vbur.no/
http://www.facebook.com/pages/VBUR/148257545242614
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MEDLEMSORGANISASJONER 2020 

VBUR har hatt kontakt med medlemsorganisasjoner etter oppsøkende kontakt enkelt-

organisasjoner, og ved utsendelse av nyhetsbrev til medlemmer. Det har dessverre vært lite 

møter i året som følge av covid-19.  

MEDLEMMER 2020 ER: 

 

1. Vestfold Unge Høyre 

2. Vestfold Sosialistisk 

Ungdom 

3. Vestfold 

Fremskrittspartiets 

Ungdom  

4. Vestfold krets av Norges 

KFUK-KFUM speidere 

5. Vestfold krets av Norges 

Speiderforbund 

6. Senterungdommen i 

Vestfold 

7. 4H Vestfold 

8. Vestfold 

Bygdeungdomslag 

9. ACTA-barn og unge i 

Normisjon 

 

 

10. SØNDAGSSKOLEN 

Vestfold krets 

11. Vestfold og Telemark 

krets av Norges 

KFUK/KFUM 

12. FRIBU Den Evangelisk-

Lutherske Frikirke - BUA 

13. Norsk Luthersk 

Misjonssamband – 

Region Øst 

14. Norges Kristelige 

Student- og 

Skoleungdomslag/ NKSS 

15. Det Evangelisk-

Lutherske Kirkesamfunn 

- ungdomsgruppa 

 

 

16. Røde Kors Ungdom 

Vestfold  

17. JUBA (Junior og 

Barneorganisasjonen) 

18. FRI/LLH i Vestfold - 

ungdomsgruppa 

19. CISV – Vestfold  

20. Vestfold Digitale 

Ungdom 

21. Polar 

interesseorganisasjon 

22. Frelsesarmeen/FABU 

23. Vestfold Natur og 

Ungdom 

24. AUF Vestfold 

25. Humanistisk Ungdom 

26. DNT Ung 

 

 

ØKONOMI 

Tilskudd fra Vestfold fylkeskommune i 2020 var kr 1 423 000-. Høsten 2020 søkte VBUR om 

ekstraordinære midler fra Vestfold fylkeskommune til frivillige organisasjoner. VBUR fikk tildelt 

275 000 kr. VBUR har et resultat i 2020 på 454 000 kr. Da VBUR i store deler av 2020 har vært 

uten daglig leder, og i tillegg fikk tildelt ekstraordinære midler fra VFK, er overskuddet fra 2020 

høyere enn normalt.   
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AVSLUTNING 

Vi oppfordrer kommende styre til å fortsette å synliggjøre aktiviteter i organisasjonene og 

betydningen av disse. Vi oppfordrer til et aktivt styre, som bidrar til deling, motivasjon og 

inspirasjon ute i organisasjonene. Styret ser positivt på innspill og engasjement som har 

kommet fra organisasjonene, og vi erfarer at VBUR er til stor nytte- og svært viktige for 

arbeidet i store og små medlemsorganisasjoner rundt om i fylket.  

 

Styret i barne- og ungdomsrådet takker for samarbeidet med medlemsorganisasjonene, 

andre paraplyorganisasjoner, Vestfold Fylkeskommune, kommunene i Vestfold og øvrige 

samarbeidspartnere i perioden som har vært.  

 

 

For Vestfold Barne- og ungdomsråd 24.02.21: 

 

 

Eli Birkeland      Kari Anette Bremnes 

 

___________________     ______________________ 

Daglig leder      Styrets leder 
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