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Høringssvar forslag til forskrift om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom.

Om oss

Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus er en
nasjonal paraplyorganisasjon for over 620 kommunale og kommunalt
støttede fritidsklubber og ungdomshus i Norge. Organisasjonen jobber med
utvikling og kompetanseheving på det profesjonelle feltet for
ungdomsarbeid i Norge. Ansatte, ungdommer og frivillige tilknyttet
fritidsklubber er kollektive medlemmer i organisasjonen.

Fritidsklubbene er den største fritidsarenaen for ungdom etter den
organiserte idretten, med over 100 000 jevnlige brukere. Fritidsklubbene er
grunnlagt på prinsipper for medvirkning, inkludering og mangfold, og jobber
aktivt med økonomi som barriere for deltakelse.

Ungdom og Fritid er en barne- og ungdomsorganisasjon, og vil derfor rette
innspillene mot de delene av forskriften som omhandler ungdomsråd.
Ungdom og Fritid har følgende innspill til forslaget til ny forskrift:

Oppgavefordeling

I §2 Oppgaver, andre avsnitt, står det at Rådene har rett til å uttale seg i



saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og
ungdom. Ungdom og Fritid opplever det som begrensende at ungdom «kun»
kan uttale seg i saker som omhandler ungdom. Ungdom engasjerer seg i en
rekke saker og bør kunne si sin mening også om andre saksområder. Selv
om dette nok vil være gjengs praksis, er det uheldig at forskriftens ordlyd
virker begrensende. Spesielt siden ungdom, i motsetning til eldre og
størstedelen av personer med nedsatt funksjonsevne, ikke har tilgang til
demokratiet gjennom stemmerett og valgbarhet.

Videre mener Ungdom og Fritid at forskriften bør stille krav til at
kommunestyret informerer, spesielt ungdomsrådet, om hvordan deres
innspill har blitt behandlet og at rådmannen gir en begrunnelse for
implementering eller ekskludering av merknader gitt av rådet.
Medvirkningsteorier peker på at det er av vesentlig relevans at de som har
medvirket får informasjon om hva deres involvering har ført til. Dette vil
også bidra til å løfte medvirkningsnivået i ungdomsråd.

Høringsnotatet viser til at dersom ungdomsrådet har midler de kan fordele,
må rådets innstilling godkjennes av kommunestyret. Dette betyr at
kommunestyret i prinsippet kan overstyre ungdomsrådets vurdering. Dette
mener vi at innskrenker ungdomsrådets handlingsrom og autonomi, og på
den måten reduserer deres demokratiske innflytelse.

Rekruttering og sammensetning:

Høringsnotatet fremhever skolene og elevrådene som viktige
rekrutteringsarenaer for ungdomsråd. Fritidsklubbene er vel så viktig i
rekrutteringen. Det vil styrke medvirkningsgraden i ungdomsrådene om de
arenaene som rekrutterer til ungdomsråd får tilstrekkelig kompetanse til å
starte gode medvirkningsprosesser i sine miljøer. Derfor anmoder vi
departementet om å iverksette systematisk opplæring i medvirkning for
ungdomsarbeidere, lærere med ansvar for elevråd og ansatte med
sekretariatsfunksjon for ungdomsråd. Dette kan gjerne skje i samarbeid med
barne- og ungdomsorganisasjonene.

Ungdom og Fritid ser svært positivt på at forskriften krever tilstrekkelig
sekretariatsfunksjon for rådene. Medvirkning er langsiktige og tidkrevende
prosesser som først blir gode når et tillitsforhold er etablert. Det vil derfor
være viktig at sekretariatsfunksjonen er en stabil og varig rolle som innehas
av samme person over tid. Vi anbefaler at sekretariatsfunksjonen legges til
ungdomsenheten i kommunene, som har kjennskap til ungdomsmiljøene,
eller tett opp mot politisk ledelse.

Ungdom og Fritid anbefaler at det utarbeides en mangfoldserklæring for
sammensetning i ungdomsrådene. Denne skal tjene som garantist for at
kommune skal etterstrebe et mangfold av stemmer i de ulike rådene,
spesielt ungdomsrådene.

Kommunedelsutvalg



På departementets spørsmål om det er hensiktsmessig å etablere et
sentralt råd dersom man har kommunedelsutvalg med egne råd, mener
Ungdom og Fritid at det er viktig å ha et sentralt råd som kan koordinere
felles utspill. Det sentrale rådet bør bestå av representanter fra de ulike
kommunedelsrådene for på den måten å kunne fungere komplimenterende.

Med vennlig hilsen

André Ruud

Generalsekretær

Ungdom og Fritid
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Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.


