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Horing- Ungdoms fritidsmiljø - ungdom, demokratisk deltakelse og
innflytelse

Fylkesmannen i Rogaland beklager overtredelse av høringsfristen.
Og vi gir honnør for at dette viktige temaet blir tatt opp til utredning. Vi har to kommentarer
til utredningen:
I del 1 om ungdommens fritidsmiljø savner vi fokus på utforming av uteareal som er egnet for
ungdom, som del av tiltakene for å bidra til økt aktivitet og positive opplevelser for ungdom.
Når det gjelder utforming av uteareal er situasjonen i dag at kommunene ofte har størst fokus
på de minste barna gjennom bestemmelser og vedtekter om avsatt areal til lekeplass. Men hva
med ungdommene? Hvordan bør et uterom utformes som er tilrettelagt for ungdom? Vi
etterspør fokus på dette i utredningen. Vi foreslår at tiltakslisten suppleres med tiltak som
omfatter kartlegging av hvordan dagens uterom er tilpasset ungdoms bruk, for å se hvordan
denne utformingen kan forbedres.

I Norge er det slik at utformingen av demokratiet blir nasjonalt bestemt. Når partiene ikke
lengre i samme grad greier å trekke inn og mobilisere alle deler av befolkningen, bør slik
deltakelse organiseres.
Hvis det er slik at ordninger med å trekke inn ungdom og andre grupper i organer som rar
innflytelse, er en demokratisk ordning en ser behov for med synkende valgdeltakelse, bør
dette etter vårt syn, være universelle ordninger som gjelder for alle kommuner. Med andre ord
mener vi at demokratiet som styringssystem er så viktig at det ikke kan overlates til den
enkelte kommune å avgjøre slike spørsmål. Vi er videre i tvil om forslaget i utredningen er
klart nok, og har mer sans for forpliktelsen til å organisere ungdomsmedvirkning slik det er
fastslått i Ungdomsloven i Finland.
En ordning bør være såpass konkret at det på spørsmål om ordningen finnes lett kan svares ja
eller nei. På den annen side må det være rom for at utformingen nødvendigvis må bli
forskjellig fra en stor bykommune med over hundre tusen innbyggere til små kommuner med
noen hundre innbyggere, slik en ser i Rogaland.
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