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Høringssvar fra Horten kommune 
 
Horten kommune gir sin tilslutning til høringsutkast fra Barne- og 
likestillingsdepartementet med følgende kommentarer: 
 
Ungdoms fritid kan ofte sees som å være ”lovtomt”, og det kan være noe mer behov 
for statlige retningslinjer vedrørende temaet. Fritidsklubber spiller en stor rolle i 
nærmiljø og for ungdom, og de virker ofte forebyggende, dersom de riktige faktorene 
som ressurser, kompetanse og aktualitet er på plass. Fritidsklubben må speile 
nåtida, og by på de rette utfordringene i takt med tidens krav. Fritidsklubbens 
voksenpersoner, som er trygge, tydelige personer som ikke står i autoritetsforhold til 
ungdommen, er også et viktig bidrag. I dag får den tradisjonelle klubben stor 
”konkurranse” fra frivillige lag og organisasjoner, tv og data, tilbud som ofte er gode, 
men som krever en annen økonomisk tilnærming for foreldre og de unge selv.  
Klubbene er en mer uformell arena enn for eksempel kulturskolene, det er 
uforpliktende, gratis og har ikke så høye krav til ordinær deltagelse. Fritidsklubb og 
fritidstilbud er også viktige i en stedsutviklingsbegrunnelse, dersom ungdom som 
flytter ut for utdannelse ikke flytter tilbake til hjemstedet om dette forbindes med å 
være ”dødt” og kjedelig. 
 
En god fritidsklubb henvender seg til et mangfold av brukere, en noenlunde balansert 
brukergruppe av pro-sosiale og anti-sosial ungdom, er den modellen som ofte er den 
mest langlevede, og passer best inn i den såkalte lokalsamfunnsveven. Det er viktig 
at klubbene motvirker det å tiltrekke seg en ensartet gruppe, da kan den virke 
ekskluderende og dernest gå inn i en negativ spiral. 
 
Horten kommune gir sin tilslutning til at det utarbeides nasjonale retningslinjer for 
barne- og ungdomsråd. Høringsteksten anbefaler at særlig elevråd på skolene 
benyttes til rekrutteringsarena for nye råd, men det kan også være noen utfordringer 
knyttet til dette. Det kan fort finnes representanter, såkalte ”flinkiser” som 
håndplukkes eller utpekes av skolens ansatte eller rektor, og det vil svekke den 
demokratiske tankegangen.  
 
Ekspertgruppa som har kommet med sine uttalelser, mener det bør være rene barne- 
og ungdomsråd. Horten kommune har hatt dette i lengre tid, og har gode erfaringer 
med at barneskolene har et råd og at ungdomsskolene og videregående skole et 
annet. Ekspertene mener videre at det også er viktig for de over 18 år å ha en arena 
hvor deres meninger blir tillagt vekt. Dette vurderes som meget interessant. I Horten 
har man erfaringer med en øvre grense på t.o.m. grunnkurs på videregående nivå.  
Rapporten peker videre på at det bør utprøves et mer regionalt barne- og 
ungdomsråd. Horten kommune presiserer at dette er en viktig modell å prøve ut. 



 
I høringsdokumentet skilles det mellom VOTE (rene råd) og VOICE (berørte 
ungdommer med kunnskap innenfor gitte felt). I Horten kombineres disse ettersom 
det er barnerepresentanten som også er ansvarlig for rådene. Det vil si at dersom det 
kommer opp reguleringssaker og kommuneplaner, går disse automatisk til rådene for 
uttalelse. 
 
Horten kommune gir videre sin støtte til at det bør utarbeides en tverrsektoriell lokal 
ungdomsplan for utforming av ungdomspolitikken, og at dette kan ligge inn under 
skolens læreplan. Videre bør det finnes øremerkede statlige midler til oppstart og 
gjennomføring av tiltak, ettersom det er stor variasjon fra kommune til kommune, og 
fordi det stadig er langt igjen til de gode intensjonene. Det bør vurderes å lovfeste at 
kommunene skal utarbeidere et demokratiprogram for ungdom.  
 
Erfaringene fra Horten tilsier at rådene bør løftes så nærme ordfører og rådmann 
som mulig, for å ha kortere vei til der beslutninger tas, også utenfor det politiske liv. 
Horten kommune har i dag et barneråd og et ungdomsråd. Erfaringene fra arbeidet 
med rådene tilsier at høringsutkastets foreslag om flere uformelle fora mellom 
rådene, politikerne og administrasjonen vil være gunstig for involvering og for 
beslutningsprosesser. 
 
 


