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Høringsuttalelse om utredning om ungdoms fritidsmiljø og deltakelse og
innflytelse lokalt

Det vises til mottatt høringsbrev og høringsnotat datert 21.04.2009 med høringsfrist
20.09.2009.

Fra et folkehelseperspektiv er det viktig å skape arenaer for barn og unge som er
inkluderende og stimulerende. Det er viktig at barn og unge har et godt og variert
fristidstilbud som kan benyttes av alle uansette sosial bakgrunn. St.meld.nr. 20 (2006-
2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller,trekker fram
organisasjons - og kulturdeltagelse som et viktig element i barn og unges utviklings- og
sosialiseringsprosess. Vi vet imidlertid at deltagelsen i de ulike kultur og fritidstilbudene
i norske kommuner er sosialt skjevfordelt, og stortingsmeldingen varsler at regjeringen
vil videreføre og styrke virkemidler for å redusere slike sosiale forskjeller. Det er godt
dokumentert at sosial tilhørighet og nettverk er viktig for barn og unges helse. Å delta i
organiserte fritidsaktiviteter innebærer at man tilegner seg ressurser som formidles
gjennom denne type deltagelse. Dersom man i større grad klarer å inkludere de som i
dag av ulike årsaker aldri eller sjeldent deltar i de ulike fritidstilbudene vil det kunne
bidra til å redusere sosiale helseforskjeller.

Helsedirektoratet støtter derfor forslagene som Ekspertutvalget fremmer i denne
utredningen. Særlig støtter vi forslaget om å etablere nasjonale retningslinjer som blant
annet vil sikre en representativitet til ungdomsråd - og utvalg, og dermed i større grad
sikre at flere ungdomsgrupper involveres og deltar. Vi støtter initiativene som vil bidra
til at de kommunale fritidstilbudene blir mer attraktive og tilgjengelig for flere.

Videre ser også vi behovet for økt kunnskap og en bredere og systematisk
kunnskapsproduksjon på dette området. Særlig ser vi behov for økt kunnskap om
deltagelse og rekrutteringsprosesser, og om fritidstilbudenes forebyggende effekt
særlig i forhold til rus og psykiske lidelser blant ungdom.

Helsedirektoratet ser det som positivt at utredningen omtaler barn og unge med
nedsatt funksjonsevne i eget underkapittel, kapittel 6.3. Dette kapitlet bør imidlertid
oppdateres i forhold til den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i
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kraft 1. januar 200 Regjeringens nye handlingsplan for universeH utforming og økt
--4i4gjengefighet--2 L2013 kan også nevnes.
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