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HØRING  -  UTREDNING OM UNGDOMS FRITIDSMILJØ OG DELTAKELSE

Fagforbundet ser Fauskeutvalgets rapport som et viktig grunnlag for en bred og nødvendig
satsing på ungdomsfeltet i åra framover. Vi ber derfor departementet bidra til at rapporten
snarest mulig blir fulgt opp i forhold til viktige tiltaksområder, men også med mulighet for å få
igang en offentlig utredning om ungdoms fritidsmiljø.

Fagforbundet har programfestet å arbeide for lovfesting av gratis fritidstid til ungdom som et
kommunalt ansvar og å lovregulere oppsøkende og forebyggende ungdomsarbeid. På
bakgrunn av dette har forbundet deltatt i den såkalte "Ungdomslovkampanjen" og fikk plass i
en referansegruppa for Fauskeutvalget. Vi ser imidlertid at utvalget i liten grad har drøftet
spørsmål om lovregulering. Langt på vei lar utvalget hensynet til ungdoms mulige innflytelse
lokalt bli det viktigste argument mot en sterkere lovfesting av fritidstilbud og oppsøkende og
forebyggende ungdomsarbeid uten å se nærmere modeller for slik lovfesting eller gå inn i det
juriske feltet omkring lovfesting. Etter Fagforbundets syn er dette en svakhet i arbeidet.

Vår deltakelse i referansegruppa og rapporten fra utvalget viser at det er sterkt behov for mer
kunnskap og dokumentasjon omkring ungdom og de som jobber med ungdom. Sammenliknet
med et bredt samfunnsmessig fokus på barn, barnehager og skole har tilbud til ungdom og
arbeid med ungdom vært et lite prioritert område. På flere områder er det tydelig at rapporten
krever en bred og grundig oppfølging, helst i form av en offentlig utredning.

DEL 1 om Un doms fritidsmiY .
Til de enkelte forslag (punkt 1-9 på side 16-17) i del 1 vil Fagforbundet uttale følgende:

Pkt. 1 og 2 understreker behovet for økt forskningsbasert kartlegging og analyse av lokale
kulturaktiviteter for ungdom og arbeidet i fritidsklubber og ungdomshus.
Et slikt arbeid bør ha et bredt fokus på variasjonen av kommunale tilbud/aktiviteter for
ungdom og inkludere også det oppsøkende og forebyggende arbeidet. Det er nødvendig å
legge vekt på praktisk kunnskapsinnsamling på grasrotnivå. I tillegg er det etter Fagforbundets
syn ønskelig å få mer dokumentasjon om barne- og ungdomsarbeidere og deres rolle og
mulighet i feltet.

Pkt. 3 foreslår et betydelig kompetanseløft for de som jobber med ungdom.
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Dette er veldig viktig og bør stå sentralt i det videre arbeid. Fagforbundet legger vekt på at en
gjennomgang av dagens utdanningstilbud og behovene innenfor området må ta høyde for alle
grupper og alle utdanningsnivåer. Det er en tendens til å legge avgjørende vekt på høyere
utdanning uten å ta tilsvarende høyde for videregående skoles nivå og fagskolenivå.

Det blir av enkelte hevdet at dagens barne- og ungdomsarbeiderfag ikke har tilstrekkelig fokus
på arbeid med ungdom. Fagforbundet ser det derfor som ønskelig å se nærmere på innholdet i
både i grunnutdanning og aktuelle påbyggingsmuligheter på fagskolenivå, f.eks. innenfor
ungdomskunnskap og fritidspedagogikk. Dette vil  være en viktig oppgave framover for å
styrke ungdomsfeltet.

Pkt. 4 og 5 inneholder forslag som kan gi økt mulighet for erfarings-deling og -spredning.
Fagforbundet ser det som veldig viktig å få et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid,
men understreker at dette ikke må utvikles som et akademisk senter, men som en virksomhet
med nær tilknytning til "grasrota" slik at det oppleves som relevant for det lokale
ungdomsarbeid og for de som jobber med ungdom.

Pkt. 6-8 inneholder detaljerte anbefalinger for å inkludere ungdom fra lavinntektsfamilier,
unge med minoritetsbakgrunn og unge med funksjonsnedsettelser.
Fagforbundet finner svært mange gode forslag her og legger særlig vekt på de økonomiske
forhold som hindring for deltakelse. Fagforbundet mener at det er et kommunalt ansvar å sikre
gratis fritidstilbud og forutsetter at slike tilbud både skal være inkluderende og mangfoldige
slik at det motvirker tendenser til å ekskludere ungdom uansett bakgrunn.

Pkt. 9 omhandler "utsatte eller marginaliserte" ungdom.
Dette er et svakt punkt i rapporten og det er ingen konkrete anbefalinger eller forslag til tiltak.
Fagforbundet ber derfor departementet vurdere dette punktet nærmere og bidra til at
oppsøkende og forebyggende ungdomsarbeid blir en viktig del av en bredt anlagt oppfølging
av Fauskeutvalgets rapport.

DEL 2 om demokrati o deltakelse.
Anbefalingene om demokrati og deltakelse inneholder en rekke positive elementer med sikte
på å styrke ungdomsråd, utvikle ungdomsplaner for ulike sektorer, sette igang forsøk og bidra
med statlig stimuleringstiltak for økt deltakelse og innflytelse. Utvalget foreslår å lovfeste
kommunenes plikt til å utarbeide et demokratiprogram for ungdom som bl.a. skal speile
ungdomsmiljøenes mangfold og de unges lokale levekår. Dette er positivt.

Fagforbundet mener at det er viktig å jobbe videre med disse forslagene og mener at økt
innflytelse for ungdom i det lokale demokrati ikke står i motsetning til behovet for økt
lovregulering på området.

FAGFORBUNDET
Sesjon ki e, kultur og oppvekst

enriksen Aas
Seksjons er

2 -

hristiansen
av elingsleder


