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Innspill til tiltak i den smittesituasjonen vi er i nå (26.01.2021) 

Vi sender dette innspillet med bakgrunn i invitasjonen til dialogmøte med barne- og 

familieminister Kjell Ingolf Ropstad, 26.01.2021. Ungdom og Fritid – Landsforeningen for 

fritidsklubber og ungdomshus fremmer interessene til ungdom, ungdomsarbeidere og 

frivillige i 650 kommunale og kommunalt støttede ungdomstiltak i landet.  

 

Innledning 

Pandemien har vart lenge, og ulike retningslinjer, smitteverntiltak og restriksjoner har 

påvirket oss og vårt felt. Selv når vi nå er inne i den 10ende måneden med unntakstilstand, er 

det viktig for oss å ikke benevne situasjonen som «den nye normalen». Barn og unges 

fritidsaktiviteter skal tilbake til ordinær drift og ungdomsarbeiderne skal igjen få åpne dørene 

på klubben for å drive med godt ungdomsarbeid. Gode og trygge relasjoner skapes best når 

vi er sammen.  

 

1. Åpne fritidstilbud for barn og unge  

I flere runder har fritidsklubbene måtte stenge dørene og man har snudd seg raskt og vist 

stor grad av omstillingsevne. Det har blitt utviklet en rekke digitale og virtuelle aktiviteter for 

å sørge for at barn og ungdom har et tilbud om aktivitet, hvor de fortsatt kan treffe andre. 

Ungdom og Fritids grunnholdning har hele tiden vært at barn og unges fritidsaktiviteter må 

holdes åpne så langt det lar seg gjøre, og at det skal særlig gode grunner til for å stenge 

dem. Dersom nedstengning er helt nødvendig, må ungdomsarbeiderne fortsette å drive 

ungdomsarbeid og ikke settes til andre arbeidsoppgaver. Det må også avsettes ressurser til 

økt bemanning, og midler til kjøp av utstyr og til gjennomføring av aktiviteter.  

I skrivende stund får vi tilbakemelding fra ungdomsarbeiderne at de er slitne. De er slitne av å 

finne opp aktivitetene sine «på nytt» hver gang nye restriksjoner kommer. De er slitne av å 

stå i førstelinja og de er slitne av å jobbe med få tilgjengelige ressurser. Det er et presserende 

behov for bedre samhandling mellom skole og fritidsklubb. Våre medlemmer opplever ikke 

at det er et godt system for å dele informasjon om hvilke barn og unge man er bekymret for, 

med mindre man har samtykke til å gjøre dette. Mange unge opplever å ha det vanskelig, 

men ikke alle fanges opp av «systemet».  

Ungdomsbefolkningen melder om ensomhet, manglende motivasjon og bekymring for 

framtida. Å kunne møtes innenfor trygge rammer, med voksne, kvalifiserte 
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ungdomsarbeidere til stede, er en enkel og smittevernmessig klok måte å sikre barn og 

ungdoms fysiske og psykiske helse på. Vi får også tilbakemelding om at ungdommene  

allerede har begynt å bekymre seg for eksamen og hvordan det blir i år. De opplever at de 

har mistet mye undervisning og at situasjonen rundt eksamen i år er uavklart. Det bør komme 

en avklaring rundt eksamen for å redusere stress, press og bekymringer på unge som 

allerede har hatt et vanskelig år.  

Ungdom og Fritid anbefaler:  

• At fritidsklubber og ungdomshus holdes åpne så langt det lar seg gjøre 

• At det oppfordres til god samhandling mellom skoler og fritidsklubber 

• At regjeringen avklarer spørsmål rundt gjennomføring av årets eksamen 

 

2. Ressurser og midler  

En fritidsklubb har i gjennomsnitt 50 000,- i årlig aktivitetsbudsjett. Behovet for økte ressurser 

er stort. Samtidig ser vi at kommunene kutter i budsjett og ansattressurser for å dekke økte 

utgifter for pandemien og innen andre lovpålagte oppgaver.  

I forbindelse med juleferien bevilget regjeringen 2 millioner kroner til Ungdom og Fritid i 

form av en støtteordning til fritidsklubber og ungdomshus. Pengene ble brukt til å 

gjennomføre aktiviteter for ungdom gjennom juleferien. 48-timene etter publiseringen av 

ordning måtte vi dessverre stenge støtteordningen på grunn av stor etterspørsel. Total 70 

klubber fikk innvilget sine søknader. Dette sier mye om hvor stort behovet for aktiviteter til 

sårbare barn og unge i feriene er. 

Ungdom trenger også trygge digitale møteplasser. Ungdom og Fritid i samarbeid med 

Trondheim kommune og UKM Norge har allerede utarbeidet prosjektskisse og klare til å 

sette i gang en nasjonal fritidsklubb på Discord.  

Ungdom og Fritid anbefaler:  

• Det bevilges en ny runde med straksmidler til fritidsklubber og ungdomshus. 

Ordningen kan målrettes mot kommuner med høyt smittetrykk.  

• Det bevilges 1 million kroner til oppstart og drift av en nasjonal fritidsklubb på 

Discord, drevet av ungdom og ungdomsarbeidere med særlig kompetanse på 

området.  

 

3. Kunnskap om de langsiktige konsekvensene 

Ungdomstida er en tid preget av milepæler; russetid, konfirmasjon, den første kjæreste og 

overgang til ungdomsskole og videregående. En generasjon med ungdom har fått denne tida 

snudd på hodet og ingenting har blitt som forventet. Unge voksne er i ferd med fylle opp 
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ledighetskøene og de som er under utdanning eller skal i gang med sin utdanning vil møte et 

arbeidsmarked med stor konkurranse. Dersom vi og andre aktører i sivil samfunnet skal 

kunne møte de kommende utfordringene på en god måte, må vi ha kunnskapen.  

Ungdom og Fritid anbefaler:  

• At departementet tar initiativ til en større kartlegging av barn og unges erfaring med 

pandemien, og de langsiktige konsekvensene den vil skape for dagens 

ungdomsgenerasjon.  

 

 

 


