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Vi er Ungdom og Fritid – landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus. Med våre 607 medlemmer, 
50 000 ungdom og 2500 ungdomsarbeidere på fritidsklubber over hele landet, tør vi påstå at vi kjenner 

de egenorganiserte aktivitetene godt. Dette er selve grunnlaget for drift av fritidsklubb i dag.  

 

Departementet spør i dette innspillsmøte etter tre ting.  

1. Hva er de største hindrene for at flere kan utøve sin egenorganiserte aktivitet i dag? 

Svar: Tilgjengelighet. Vi vet at ungdom beveger seg over små geografiske områder, derfor må tilgangen 

til aktivitetene være der ungdom bor. Dette er spesielt viktig for den yngste aldersgruppen, jf. 

«Barnetråkk». Vi står ovenfor en kommunereform som kan sette dette prinsippet på spill. Vi må derfor 

sørge for at kommunene tilrettelegger deres kommunale fritidsklubber og åpne møteplasser i henhold 

til overnevnte utfordring.  

Svar: Kvaliteten i aktivitetene. Vi vet at ungdom stiller krav. Vi må sørge for at de tilbudene og arenaene 

hvor ungdom kan drive egenorganisert aktivitet er kvalitetssikret. Dette kan gjøres ved å lage nasjonale 

retningslinjer for ungdomsarbeid på åpne møteplasser. Vi har sammen med våre internasjonale partnere 

allerede laget 16 prinsipper for profesjonelt ungdomsarbeid på åpne møteplasser. Vi vet også at 

kvaliteten øker i takt med kompetansen til de trygge voksne. Vi trenger bevisste og faste ansatte som 

vet hvordan man legger til rette for egenorganisert aktivitet.  

Svar: Ungdom trenger kjennskap til mulighetene de har. Vi vet at rekruttering til aktiviteter gjerne skjer 

via jevnaldergruppen. Vi har utviklet metoder for å jobbe med Ung-til-Ung. Hvor ungdom lærer opp 

ungdom og dermed rekrutterer jevnaldrende inn i deres aktiviteter. Dette nevnes også som en særlig 

effektiv rekrutteringsstrategi av Ingunn Eriksens nye NOVA rapport «levende drabantbyer». Dette er 

egenkraftmobilisering gjennom relasjon, mestring og tilhørighet.   

2. Hvilke grep kan regjeringen gjøre for bedre å legge til rette for egenorganisert aktivitet? 

Svar: Vi mener at regjeringen må åpne opp innholdet i den egenorganiserte aktiviteten. Den 

egenorganiserte aktiviteten er et motsvar til det organiserte. Vi vet at mange faller fra idretten når de når 

ungdomsskolen, og at fritidsklubbene og de åpne møteplassene ofte fanger opp disse. Det er derfor viktig 

at ressursene deles jevnere mellom aktører som driver egenorganisert aktivitet.  

Svar: Vi vet at fritidsklubbene representerer bredde og lavterskel. Det er rom for alle, uavhengig av 

prestasjon, økonomi eller etnisk bakgrunn. Dette er verdier vi mener at må gjenspeiles i regjeringens 



 
 

grep for å legge til rette for egenorganisert aktivitet. Vi mener derfor at de allerede etablerte arenaene 

for egenorganisert aktivitet som fritidsklubbene, må styrkes.  

Svar: Vi ser at det er et behov for at kommuneplanleggerne utvikler en større kunnskap om hvordan 

man bygger egenorganiserte anlegg som varer, samt at de forstår ungdomskulturen som en del av dette. 

Det må skapes trygge frisoner hvor disse aktivitetene kan finne sted.  

3. Hvordan kan regjeringen sikre at en større andel av tilskuddene går til egenorganisert aktivitet? 

Svar: Regjeringen må satse på de etablerte tilbudene. Klubbene er arenaer hvor demokratilæring og 

mestring står i fokus. Vi stiller krav til at våre medlemmer skal ha gode strukturer for medvirkning og 

dermed at ungdommene tar initiativ til egen fritid. Idretten fanger opp mange, men vi vet gjennom 

ungdata at fritidsklubbene er nest størst etter idretten og ivaretar de ungdommene som idretten ikke 

fanger opp. Vi mener altså at fordelingsnøkkelen for spillemidler burde endres og implementere 

fritidsklubbene og de åpne møteplassene.  

Svar: Vi, som medlemsorganisasjon, ønsker å være involvert i prosessen for hvordan midler ut til ikke-

idrettslige aktiviteter for ungdom kan organiseres. Vi har arbeidet systematisk med egenorganisert 

aktivitet i 60 år og kjenner ungdomsfeltet godt. Vi kan sørge for en utjevning mellom den ene halvparten 

ungdom som er i idretten og den andre som er på våre arenaer og driver egenorganisert aktivitet, slik at 

denne halvparten unge også får penger, personell, utstyr, anlegg og innretninger. Vi forstår 

egenorganisert aktivitet som en identitet og en livsstil.  
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