
 
Sak 5 Langtidsplan 2019-2022 
	
	

Sakspapir til landsmøtet 2018 

Vedlegg: 
• Føremål og prinsipprogram for Noregs Ungdomslag. 

 
 
Noregs Ungdomslag sin langtidsplan blir utforma med bakgrunn i føremålsparagrafen og 
prinsipprogrammet til organisasjonen, og fastset langsiktige mål for organisasjonen. Langtidsplanen blir 
vedteke av landsmøtet kvart fjerde år, og gjeldande plan for perioden 2014-2018 blei vedteken på 
landsmøtet i 2014.  
 
Samanhengen mellom dei politiske styringsdokumenta til Noregs Ungdomslag er vidare slik at landsmøtet 
kvart andre år vedtek toårige arbeidsprogram, der det blir konkretisert delmål i arbeidet med å nå dei 
overordna målsetjingane i langtidsplanen.  
 
Sist gong landsmøtet vedtok ein langtidsplan, var dette etter ein struktur der alle plandokumenta også 
skulle henge meir praktisk saman, slik at langtidsplan og arbeidsprogram kunne sjåast meir i samanheng. 
Dette har fungert svært bra, ved at planane har vorte reelle styringsverktøy for styret. 
 
Langtidsplanen er delt i tre delar 
 
Visjon for Noregs Ungdomslag.  
Styret foreslår at gjeldande visjon, som er nært knytt til føremålet fastsatt i lova, blir vidareført. 
 
Hovudmål for planperioden.  
Det overordna målet for planperioden, som all aktivitet og alle ressursar skal styrast mot, fastset at det 
lokale kulturarbeidet skal vere utgangspunktet for alt arbeidet i sentralleddet. Styret foreslår at 
hovudmålet for inneverande planperiode vert vidareført, med ei mindre endring, frå å vere ein 
organisasjon for «lokalkultur og levande lokalmiljø» til «levande lokalkultur og lokalmiljø.»	
	
Strategiar for å nå målet  
Styret foreslår fem nye strategiar som skal nyttast for å nå det overordna målet. Desse strategiane skal 
vere retningsgjevande for alt arbeid i sentralleddet, i arbeidet med å nå hovudmålet. Styret har valt å ta 
utgangspunkt i dei mest sentrale ressursane til organisasjonen, og knytte ein strategi til kvar av desse: 

- medlemmene 
- instruktørane og leiarane 
- laget og ungdomshuset 
- folkedansen og amatørteatret 
- tillitsvalte 
- organisasjonen regionalt 
- interessepolitisk arbeid 

 



Konkretisering av strategiane i langtidsplanen 
 
I sak 6 får landsmøtet framlagt forslag til arbeidsprogram for perioden 2019-2020, med konkrete mål og 
tiltak som skal gjennomførast for å nå strategiane i langtidsplanen.  
 
 
Forslaget til ny langtidsplan for perioden 2019-2022 
 
Visjon for Noregs Ungdomslag:  
Levande lokalkultur  
 
Hovudmål for perioden:	 	
Sikre Noregs Ungdomslag sin posisjon som ein organisasjon for levande  lokalkultur og lokalmiljø.  
 
Strategiar for å nå målet: 
- Styrke medlemmene sin tilgang på møteplassar og opplæringsarenaer. 
- Styrke instruktørane og leiarane sin kompetanse for å drive og skape meir aktivitet. 
- Styrke laget og ungdomshuset som ein arena for lokal kulturaktivitet. 
- Styrke folkedansen og amatørteatret som folkelege kulturuttrykk. 
- Styrke dei tillitsvalde sin kompetanse og interesse for å drive og utvikle laget. 
- Styrke organisasjonen regionalt, for å sikre alle lokallaga lik tilgang på ressursar. 
- Fremje lokallaga sine interesser i den nasjonale kultur- og frivilligheitspolitikken. 

  
 
Forslag til vedtak:  
 
Landsmøtet vedtek forslaget til langtidsprogram for perioden 2019-2022.  



	

Sakspapir til landsmøtet 2018 

Vedlegg: 
 
Føremål 
 
Noregs Ungdomslag skal gjennom folkelege kulturaktivitetar skape engasjement og levande lokalmiljø. 
 
Prinsipprogram 
 
Prinsipprogrammet bygg på føremålsparagrafen, og ligg til grunn for politikken til organisasjonen. Det 
fastset at Noregs Ungdomslag er bygd på fire byggesteinar: 
 
Frilyndt 
Noregs Ungdomslag er tufta på eit frilyndt grunnsyn. Å vere frilyndt er å vere tolerant, og å sjå mennesket 
for kva det er og kva det kan vekse seg til å bli. 
 
Samfunnsengasjement 
I ungdomslaga arbeider vi for gode og livskraftige lokalsamfunn i heile landet. Medlemmane får mot til å 
engasjere seg og arbeide for det dei trur på. Gjennom deltaking i laga sine aktivitetar og demokratiske 
prosessar utviklar medlemmane seg som sjølvstendige og fellesskapsorienterte menneske. 
 
Folkeleg kultur  
I Noregs Ungdomslag brukar, formidlar og vidareutviklar vi kulturarv og folkelege kulturutrykk. Med 
humor, kreativitet, galskap og fantasi skaper vi samtidig rom for nye tankar og aktivitet. 
 
Samværskultur 
I Noregs Ungdomslag har vi ein inkluderande samværskultur med trygge og rusfrie møteplassar, der alle 
blir møtt med respekt uansett alder, bakgrunn, politisk ståstad og livspraktisering. 



 
 
 


