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Svar på høring - utredning om ungdoms fritidsmiljø og deltakelse og
innflytelse lokalt

Barne- og likestillingsdepartementet sendte utredningen "Ungdoms
fritidsmiljo. Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse" på høring. Utredningen er
utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av barne- og likestillingsministeren i januar
2008.

Averøy kommune mottok invitasjon til høring i brev datert 21.4.2009. Rapporten er behandlet i
Averøy ungdomsråd og i Averøy formannskap, med enstemmig vedtak i begge organer.
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Høringsuttalelse til Rapport 2009 Ungdoms fritidsmiljø Ungdom,
demokratisk deltakelse og innflytelse

Ekspertgruppens mandat har vært todelt. Den skulle:
+ Sette et grundig søkelys på fritidsmiljøet lokalt
• Se på hvordan kommunene kan tilrettelegge for positive fritidstilbud for

ungdomsgruppen.

Saksframlegg

Utval ssak Møtedato

Vedlegg
1 Sammendrag av Rapport 2009 Ungdoms fritidsmiljø Ungdom, demokratisk deltakelse og

innflytelse

Averøy ungdomsråd vedtok på sitt møte .... Å komme med en høringsuttalelse til Rapport 2009
Ungdoms fritidsmiljø Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse.

Saksopplysninger

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt utredningen  "Ungdoms
fritidsmiljo. Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse"  på høring. Utredningen er
utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av barne- og likestillingsministeren i januar
2008.

Ekspertgruppen har bestått av professor Halvor Fauske, forsker Guri Mette Vestby og
seniorrådgiver Yngve Carlsson. Til støtte for ekspertgruppens arbeid opprettet
departementet en bredt sammensatt referansegruppe. Gruppen har vært trukket aktivt inn i
arbeidet.

Videre skulle spørsmål knyttet til unges demokrati, deltakelse og innflytelse drøftes.



Ekspertgruppen skulle også se på hvordan en kan tilrettelegge innsatsen slik at behovene til
ulike ungdomsgrupper - også mer marginalisert ungdom, ungdom med etnisk
minoritetsbakgrunn og unge med nedsatt funksjonsevne - blir ivaretatt.

Utredningen presenterer en rekke forslag knyttet til de to områdene.

Høringsfristen settes til 20. september 2009.

Vurdering

Utredningen gir en bred analyse av fritidsfeltet og problemstillinger knyttet til unges
deltakelse og innflytelse lokalt. Flere av tiltakene som skisseres er av overordnet karakter,
men det skisseres også tiltak som rådmannen mener er av relevans for konkret arbeid på
lokal plan.

I del 1 — Un doms fritidsmif ø resenteres det ni forsla til tiltak.

Tiltak tre, der det legges opp til et betydelig kompetanseløft for de som arbeider med
ungdom i kommunens fritidssektor er et viktig forslag til tiltak. De som skal arbeide med
fremtidens ressurser bør ha tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å kunne støtte opp om
ungdom på en tilfredsstillende måte. Ved å sette fokus på kompetanse hos de som arbeider
med ungdom i kommunens fritidssektor sier en samtidig noe om viktigheten til de som
jobber med ungdom.

Tiltak åtte, om kommunale tiltak for å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i
fritidsaktiviteter, der en åpner for å styrke støttekontaktordningen og inkludere (gratis)
transport til fritidstilbudet, er et viktig tiltak for å sikre at flest mulig med
funksjonsnedsettelser har en reell mulighet til deltakelse i ulike fritidsaktiviteter.

Tiltak ni, oppsøkende arbeid og miljøarbeid, er svært viktig. På kommunalt nivå er dette et
arbeid som kan kombineres med rollen som ungdomsarbeider. Ingen kan si at alle i vår
kommune finner seg 100 % til rette. Med å drive oppsøkende arbeid kan en møte alle
ungdommer, uavhengig av hvilke miljøer ungdommen opplever å høre hjemme i. Det er
viktig at ungdom har trygge voksenkontakter som kan møte ungdommen der ungdommen er.

I del II — Demokrati o deltakelse for un dom resenteres det åtte forsla til tiltak.

Tiltak fire, alle kommuner bør ha en lokal ungdomsplan for en helhetlig ungdomspolitikk
anser vi som viktig. Det foreslås en toårig plan. To år er både kort og lang tid. Det gir
muligheter for å sette mål og for å se resultater av mål innenfor ei relativt kort tidsramme.
For ungdom, som for mange andre, er det viktig å se resultater av den innsatsen en legger
ned. Å integrere handlingsdelen i kommuneplanen løfter og frem viktigheten av det arbeidet
ungdommen gjør.

Tiltak seks, om statlig tilskuddsordning som stimulerer nye veier, vurderes som svært
positivt. Å gå nye veier er noe ungdommen skal oppfordres til. Ved å utvide for eksempel
Frifond gir en ungdom større sjanse for å kunne få midler til å prøve ut ulike tiltak.



Rådmannens innstilling

Averøy kommune er positiv til de skisserte forslagene til tiltak. Averøy kommune vil spesielt
trekke frem tiltak tre, åtte og ni i del I, og tiltak fire og seks i del II, og mener at dette er tiltak
som er av stor relevans på lokalt plan. Averøy kommune understreker behovet for å se på tiltak
og tjenester overfor barn- og unge på en helhetlig og samrdnet måte slik at ressurser i
kommunale tjenester som skole, helsestasjon, psykisk helsevern og kultur m.m. kan jobbe
målrettet.


