
 

 
Langtidsplan 2019 – 2023 

 
 

Vedtatt på landsmøtet 2019 

 

Innledning 
Juvente er en organisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på 
menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Juvente jobber med 
rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende 
ungdomsmiljøer over hele landet. Juvente jobber for å minske drikkepresset i samfunnet og 
skape trygge rusfrie miljøer for ungdommer. Juvente er partipolitisk uavhengig og 
livssynsnøytralt. 

 
Langtidsplanens funksjon 
Langtidsplanen har to hovedfunksjoner. For det første skal den sikre en stødig kurs for 
Juvente i en lengre periode enn hva arbeidsplanen gjør. For det andre skal den være førende 
for retningen til arbeidet til organisasjonen. Langtidsplanen skal være rotfestet i Juventes 
grunnleggende verdier og arbeidsprinsipper, samt organisasjonens overordnede visjon og 
målsetninger. 
 
Bruk av langtidsplanen 
Sentralstyret skal hvert år diskutere graden av måloppnåelse i henhold til langtidsplanen og 
hvordan organisasjonen skal nå målene satt i langtidsplanen på landsmøtet 2019. I tillegg 
skal strategien tas opp med jevne mellomrom. Langtidsplanen skal ses i nåtid og skal aktivt 
brukes for å fremme en bærekraftig organisasjon. 

 

 
 



 
Juventes visjon 
Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd og solidaritet der 
rusmidler ikke skaper problemer. Alt arbeidet Juvente gjør skal bygge på visjonen og våre fire 
hovedprinsipper.  

 
God ungdomstid: 
Juvente skal bidra til å skape gode, trygge og spennende ungdomsmiljøer der ungdom får 
mulighet til å vise at de både kan, tør og vil ta utfordringer. 

 
• Juvente skal gjennom lokallagene tilby aktiviteter i lokale ungdomsmiljøer. 
• Juvente skal gi opplæring tilknyttet ulike verv, slik at ungdommene er godt rustet til 

å utfordre seg. 
 
En demokratisk verden: 
Juvente skal jobbe for en demokratisk verden der alle har like forutsetninger for personlig 
utvikling, frihet og deltakelse. 
 

• Juvente skal jobbe for at alle har like forutsetninger for personlig utvikling, frihet og 
deltakelse. 

• Juvente skal jobbe for at våre aktiviteter som hovedregel har lav egenandel. 
• Juvente skal jobbe for at ungdom skal bli sett og hørt i demokratiske prosesser. 
• Juvente skal jobbe for at medlemmene skal være trygge nok på seg selv til å ta del i 

samfunnsdebatten. 
 
Menneskeverd og solidaritet: 
Juvente mener at alle mennesker er unike og har en uendelig verdi. 

 
• Juvente skal stille seg solidarisk med alle de som lider under krig, undertrykkelse, 

fattigdom og egen eller andres rusmisbruk. 
• Juvente skal jobbe ruspolitisk for å minske tidsaspektet for behandling og hjelp ved 

ulike krenkelser som følge av egen eller andres rusmisbruk. 
 
Avholdsideen: 
Bruk av rusmidler hindrer menneskeverdet, ved å skape problemer både for det enkelte individ 
og samfunnet som helhet.  

 
• Juvente skal ha en sterk identitet som avholds og ha dette i fokus under alt arbeid 

organisasjonen foretar seg.     
• Juvente skal fremme selvstendige valg og være et alternativ til den dominerende 

drikkekulturen. 
• Juvente skal ha fokus på å minske barrierene og stigmaene tilknyttet det å være 

edru. 



 
Organisasjon: 

 

• Juvente skal gjennomføre en årlig medlemsundersøkelse hvor man legger vekt på 
Juventes hovedsatsing og prosjektene Juvente drifter. 

• Juvente skal gjennomføre tiltak basert på resultatene fra medlemsundersøkelsene. 
• Juvente skal fremstå som en åpen og inkluderende organisasjon som er attraktiv å 

bli medlem i. 
• Juvente skal heve statusen for skolering og kunnskap i organisasjonen gjennom 

blant annet aktiv bruk av sertifiseringsordninger for opptjent kunnskap. 
• Juvente skal sørge for gode rutiner ved overlapping av gamle og nye tillitsvalgte. 

 
Medlemmer og lag 

For at Juvente skal kunne fortsette sitt arbeid, er vi avhengige av å ha medlemmer som er 
engasjerte. 

 

• Juvente skal ha fokus på systematisk verving og etablering av lag i de største byene i 
landet. 

• Det skal lages en medlemsstrategi basert på «LNUs medlemsmodellen» 
• Juvente skal skape så attraktive aktiviteter at medlemmene blir i organisasjonen. 
• Juvente skal tilby en god og strukturert opplæring til de medlemmene som har et 

verv i Juvente. Medlemmene skal ha kunnskap om hvordan de best mulig kan 
gjennomføre vervet sitt. 

• Juvente skal ha en stabil og jevnt økende medlemsmasse. Ved utgangen av 2023 
skal medlemstallet være 890 betalende medlemmer under 26. 

• Juventes beredskapsplan skal tas opp til vurdering om endring og tilleggelse av 
punkter ved minst ett sentralstyremøte i året. 

• Juvente skal ha aktive lokallag i alle fylker i Norge. 
• Juvente skal jobbe for å minske medlemsgjennomstrømningen. 



 

Aktivitet: 
Juventes medlemmer skal få tilbud om aktiviteter nasjonalt, og også i nærområde gjennom 
lokallagene. 

 

• Det skal gjennomføres en aktivitetskampanje hvert år. 
• Juvente skal fokusere på aktiviteter som fremmer vår identitet. 
• Juventes lokallag skal bruke Frifond-midler, og andre midler, på en forsvarlig måte og 

fremme ideologisk aktivitet lokalt. 
• Juvente skal rette fokuset mot aktiviteter som hever den faglige kompetansen til 

organisasjonen. 
 
Kommunikasjon  
Kommunikasjon er avgjørende for at Juvente når sine målsetninger. God kommunikasjon 
gjør at våre ideer, ønsker og mål blir kjent og forstått blant både medlemmer og samfunnet 
ellers, og sikrer at vi jobber godt og effektivt. Når vi kommuniserer godt i organisasjonen blir 
det lettere å være medlem, frivillig, tillitsvalgt, ansatt og partner, og det gjør Juvente til en mer 
kjent og relevant organisasjon i samfunnet. Dette skaper mer engasjement for våre saker og 
vår innsats, både innenfor og utenfor organisasjonen. 
 
Intern kommunikasjon: 

 

• Juvente skal utarbeide og iverksette en intern kommunikasjonsstrategi. 
• Juventes sentralstyre skal gjennomføre et utvidet sentralstyremøte i året. 
• Juvente skal sørge for kort avstand mellom lagene og sentralleddet. 
• Juvente skal ha fokus på å styrke Juvente-identiteten til medlemmene for eksempel 

gjennom Juvente-butikken. 
• Juventes velkomstpakke skal inneholde relevant informasjon om hva Juvente er og 

hvordan man kan engasjere seg. 
• Sentralleddet skal legge vekt på opplæring og oppfølgning av lokallagene, og deres 

styrer, samt bistå lagene med å finne lokale samarbeidspartnere. 
• Utmeldelsesundersøkelsen skal kartlegge årsaker til utmelding og brukes i 

sentralleddets videre arbeid. 
• Juventes kommunikasjon til medlemmene skal inkludere informasjon om hvordan 

man kan engasjere seg og bidra. 
• Juvente skal opprettholde medlemsbladet, og medlemmene skal være delaktige i 

utformingen. 



 
Ekstern kommunikasjon: 
 

• Juvente skal utarbeide en ekstern kommunikasjonsstrategi. 

• Juvente skal fortsette å være synlig i samfunnsdebatten som omhandler rusmidler. 

• Juvente skal bruke sosiale medier som er i samsvar med tiden, som virkemiddel for å 
skape engasjement og nå ut til flest mulig ungdommer. 

• Juvente skal ha oppdaterte nettsider med korrekt og lettfattelig informasjon for 
ungdom. 

• Juvente skal være synlig i media om politiske saker som samsvarer med vårt politiske 
program og våre grunnprinsipper. 

 
Politisk arbeid: 
Juvente skal drive politisk påvirkning og jobbe for at ruspolitikk skal stå høyt på den politiske 
agendaen i samfunnet. Gjennom kampanjer og prosjekter skal Juvente spre informasjon om 
hvor utbredt rusproblematikken er. Juventes hovedfokus skal ligge på rusproblematikken i et 
forebyggingsperspektiv. Vi skal også engasjere oss i temaer som fred og utvikling, 
antirasisme, integrering og ungdomspolitikk. Vi skal ha en sterk relasjon til 
samarbeidsorganisasjonene våre. 

 

• Juvente skal jobbe aktivt med å øke kompetansen om narkotikapolitikk i 
organisasjonen. 

• Juvente skal være synlige i forbindelse med stortings-, kommune- og fylkestingsvalg. 

• Juvente skal jobbe systematisk med kommunenes ruspolitiske handlingsplaner. 

• Juvente skal gjennomføre minst en politisk kampanje i året. 

• Juvente skal være tydelige i debatten om narkotikapolitikk. 
 
Forebygging: 
Juvente skal drive forebygging for all ungdom der de er, for eksempel på skoler, klubber og 
lignende. 

 

• Juvente skal utarbeide en strategi for hvordan vi best kan benytte oss av skolen som 
forebyggingsarena. 

• Juvente skal ha en ekstern evaluering av prosjektene våre for å finne ut hvilken 
forebyggingseffekt de har. 

• Juvente skal tilby gode forebyggingsprogram til bruk i skolen og hos andre aktuelle 
aktører. 

• Juvente skal ha en helhetlig prosjektportefølje med fokus på forebygging. Fokus skal 
ligge på rusproblematikken i et forebyggingsperspektiv. 

• Juventes prosjekter skal ivaretas og videreutvikles slik at de passer til tiden og kan 
brukes som viktige verktøy i forebyggingsarbeidet. 



 
Internasjonalt: 
Juvente skal ha et internasjonalt engasjement. Juvente skal gjennom vår 
bistandsorganisasjon FORUT fortsette å drive utviklingsarbeid i ulike land. Juvente skal ha 
samarbeid med andre organisasjoner, og skal delta på lærerike kurs og seminarer. 

 

• FORUT skal være Juventes viktigste samarbeidspartner i arbeidet med internasjonal 
solidaritet og utvikling. 

• Juvente skal selv passe på å bli inkludert på lærerike kurs og seminarer. 
• Juvente skal se på muligheter for å utvikle våre prosjekter internasjonalt. 
• Juvente skal gjennomføre en prosess hvor vi finner ut hva vårt internasjonale arbeid 

skal inneholde og innebære. 
• Juvente skal tilby våre medlemmer muligheten til å delta på internasjonale samlinger. 
• Juvente skal delta på IOGTs Internationals verdenskongress i 2022.  

 
Økonomi, administrasjon og eiendommer 
Økonomi:  

 
• Juvente skal ha en balansert økonomi som er forsvarlig og bærekraftig for 

organisasjonen, også på lang sikt. 
• Det skal med jevnlig mellomrom foretas en gjennomgang av nedlagte/ inaktive lag, og 

undersøke om det er midler i disse lagene som burde hentes inn. 
• Juvente skal ha en økt andel finansiering fra andre kilder enn Helsedirektoratet. 
• Juvente skal utvikle og tilby skolering i økonomi for lokallag og aktivitetslag. 
• Juvente sentralt skal ha oversikt over lokallagenes midler som er bundet til 

eiendommer og lignende.  
• Det skal lages rutiner for å innhente informasjon om lokallagets eiendeler.  

 

Administrasjon: 
• Juventes administrasjonsrutiner skal skriftliggjøres. 
• Kommunikasjonen mellom sentralstyret og administrasjonen skal forbedres, og 

administrasjonens ansvarliggjøres i henhold til gjennomføring av styrevedtak, planer 
og strategier. 

• Juvente skal tilrettelegge for et trygt arbeidsmiljø, med mulighet til utvikling og 
engasjement. 

 
Eiendommer: 

• Juvente skal forvalte eiendommene vi eier på en forsvarlig måte. 
• Juvente skal vurdere om det er behov for å selge eiendommer. 
• Juvente skal vurdere om det er behov for å kjøpe eiendommer. 
• Juvente skal jobbe målrettet med å optimalisere driften på eiendommene våre. 
• Juvente skal utvikle en eiendomsstrategi. 
• Juvente skal jobbe for at alle eiendommene våre skal være selvfinansiert, og helst 

inntektsbringende.



 
 


