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Høringsuttalelse — Utredning om ungdoms fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse lokalt

Den Norske Turistforening (DNT) takker for anledningen til å komme med høringsuttalelse i
forbindelse med denne utredningen.

DNT er Norges største friluftsorganisasjon med nærmere 230 000 medlemmer, hvorav ca
45 000 er under 27 år. DNT er med dette Norges største friluftslivsorganisasjon. DNT ung er
DNTs tilbud for medlemmer mellom 13 og 26 år, barn under 13 år er medlemmer i Barnas
Turlag. DNT har en rekke aktiviteter lokalt, med turer og andre arrangementer, både for barn,
unge i tillegg til både seniorer og folk flest.

DNT støtter i hovedsak rapportens konklusjoner, men vi mener det er viktig at det ikke kun er
offentlige kulturaktiviteter, kommunale kulturskoler, fritidsklubber og ungdomshus som blir
tatt med i utredningen. Andre frivillige organisasjoner og de mer uorganiserte tilbudene  er  vel
så viktig for ungdoms fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse lokalt, og står for en langt
større del av volumaktivitetene. Kommunene er viktige i forhold til tilrettelegging av positive
fritidstilbud for ungdomsgruppen selv om tilbudet er gjennom andre organisasjoner eller
uorganisert.

Vi støtter spesielt at det er behov for en grundig forskningsbasert kartlegging av ungdoms
fritidstilbud, men da bredere kartlegging enn som nevnt i tiltak I og 2 på side 16. I tillegg vil
vi også understreke punkt 6 side 24, om at det bør etableres en statlig tilskuddsordning som
stimulerer nye veier. Frifond er en veldig viktig del for å støtte opp om og stimulere til
aktivitet i dag, og vi  ser  med fordel på at denne kan styrkes.

Imidlertid ønsker vi å presisere behovet for også midler til prosjekter som allerede er godt i
gang og som krever kapital i form av lønnsmidler for å drifte prosjektet videre, ikke kun
midler til nye prosjekter med et minimum av muligheter for lønnsmidler. Det er viktig å
stimulere det vi vet virker, fremfor å finne på nye tiltak med mindre reell effekt. Vi ser i
stadig sterkere grad at en viss grad av ansatteressurser utløser enda mer frivillighet enn om
dette ikke er til stede, og ser også at gode prosjekter må legges ned fordi de ikke er "nye"
lenger, og derfor ikke mottar støtte.
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