
Til: Landsstyret 
Fra: Økonomirådet 
 
 
Økonomirådets vurdering av søknad til prosjektfondet, landsmøte 2023 
 
Økonomirådet vil med dette komme med våre innspill knyttet til søknaden om inntil kroner 1 
322 166 til “NU-venn prosjektet” fra Natur og Ungdoms prosjektfond. Rådet tar ikke stilling til 
om prosjektet er strategisk riktig, men vurderer søknaden opp mot prosjektfondets 
retningslinjer samt Natur og Ungdoms helhetlige økonomi.  
 
Retningslinjene for prosjektfondet setter opp en rekke krav og forutsetninger for at et prosjekt 
skal kunne få støtte. Økonomirådet legger til grunn for denne uttalelsen at prosjektfondets 
retningslinjer er blitt gjort kjent og tilgjengelige for Landsstyret.  
 
Etter vår oppfatning huker “NU-venn prosjektet” av for alle punktene som må ivaretas for et 
prosjekt som søker støtte fra prosjektfondet. Prosjektet søker å øke de frie midlene for 
organisasjonen, som det er naturlig å tro at vil kunne bidra til et organisatorisk eller politisk løft 
for organisasjonen i årene som kommer.  
 
Økonomirådet har fått søknaden til gjennomlesning før behandling i Landsstyret, og vil gi 
honnør til gruppen som har jobbet frem søknaden. Det er et ambisiøst prosjekt som søker å 
sikre et betydelig løft for organisasjonens inntektsarbeid. Økonomirådet ber Landsstyret være 
oppmerksomme på risikoene som er trukket frem i søknaden, og mener med dette at gruppen 
har gitt ett godt og nyansert bilde av både mulige positive og negative sider ved prosjektet.  
 
Økonomirådet er av den oppfatning av budsjettet i søknaden er i overkant ambisiøst, men vil 
allikevel understreke at et prosjekt som dette har en oppside også for årene som følger etter 
prosjektets levetid, og at et prosjekt som går nærmere 0, eller til og med i minus, vil kunne 
være svært vellykket for Natur og Ungdom sin økonomi på lengre sikt.  
 
 
Vi ønsker Landsstyret lykke til med saksbehandlingen av prosjektfondsøknaden.  
 
Med vennlig hilsen Økonomirådet til Natur og Ungdom 
v/Stian, Anna, Johanne, Olav, Andreas og Mio 


