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Det vises til Barne- og likestillingsdepartementets skriv datert 21. april om invitasjon til
høring.

Ekspertgruppas utredning inneholder etter HKs syn flere viktige elementer for å sikre barn og
unge økt innflytelse og deltakelse. I vår gjennomgang har vi hovedsakelig fokusert på tiltak
for å bidra til økt deltakelse i arbeidslivet, samtidig som vi har kommentert enkelte av
ekspertgruppas forslag ut over dette.

Deltakelse i samfunnet — deltakelse i arbeidslivet
Noe av det viktigste for at en person skal delta i samfunnet på lik linje med resten av
befolkningen er deltakelse i arbeidslivet. Ekspertgruppa berører temaet så vidt, blant annet når
de foreslår kommunal formidling av feriejobber.

Vår erfaring med unge medlemmer samt ungdom vi har møtt gjennom LOs sommerpatrulje
viser at kommunal formidling av feriejobber for ungdom ofte har store mangler. Personene
kommunene setter til å formidle jobbene har ofte manglende kunnskaper om arbeidslivets
spilleregler, og vi har ved flere anledninger opplevd at kommunalt formidlede jobber har
svært dårlige arbeidsbetingelser og grove brudd på arbeidsmiljøloven. Hensikten med
jobbformidlingen forsvinner når inkluderingen består av "b-jobber" der arbeidslivets
spilleregler ikke blir fulgt, og ungdommen ikke får et innblikk i hvordan det virkelige
arbeidslivet skal fungere.

HK støtter tiltak for å hjelpe ungdom ut i arbeidslivet, men en klar forutsetning må være at
kommunen innehar nødvendig kompetanse og sørger for oppfølging, slik at ungdommens
første møte med arbeidslivet blir skikkelig.

Et annet tiltak HK etterlyser for å bidra til deltakelse i arbeidslivet er bedre opplæring i
skolen. Rettighetene og pliktene i arbeidslivet bør i langt større grad formidles gjennom
skoleverket, og dette bør bli en større del av pensum i både grunnskolen og videregående
skole. Dette bør gjøres i samarbeid med partene i arbeidslivet.



Øvrige kommentarer
Formuleringene til ekspertgruppa grenser på flere områder mot behovsprøving. Dersom
tiltakene kun skal gjelde "de fattige" og "vanskeligstilte" bidrar dette til å skape
samfunnsgrupper. Når det gjelder barn og unge mener Handel og Kontor at ordningene for å
inkludere alle bør være universelle. Særlig gjelder dette for deltakelse på organiserte
fritidsaktiviteter. For å gi alle lik mulighet til å delta, bør det være gratis å delta på slike
aktiviteter.

HK ser verdien av samlingspunkter for ungdom, og mener flere fritidsklubber er et viktig
tiltak for å inkludere ungdom i samfunnet. Alternativet til fritidsklubber er ofte kjøpesentrene.
Fritidsklubbene bør ikke privatiseres, men være offentlig drevet.

Generelt støtter HK tanken om å lovfeste minimumsrettighetene til barn og ungdom i forhold
til fritidstilbud i kommunene.

HK har ikke tatt stilling til om vi er for eller mot stemmerett for 16-åringer ved kommune- og
fylkestingsvalg, men støtter videre forsøksordninger for å undersøke effekten av en eventuell
slik endring.
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