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Høring  -  utredning om ungdoms fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse lokalt

Vi viser til barne- og likestillingsdepartementets brev 21. april 2009 med vedlegg.

ustisde artementet har føl ende merknader:

Det å sikre et godt fritidsmiljø for ungdom og ungdoms deltakelse og innflytelse lokalt
er viktige mål. Spørsmålet er hvordan man skal nå disse målene. Justisdepartementet
har merket seg at ekspertgruppen har motforestillinger mot å foreslå en egen
ungdomslov og å lovfeste en plikt til å opprette ungdomsråd. Justisdepartementet
støtter ekspertgruppens syn her.

På side 114 i utredningen foreslås det å lovfeste et demokratiprogram. Etter vårt syn er
lovgivning neppe et egnet virkemiddel for å nå slike mål. Det er generelt ønskelig at
bruk av lov begrenses til tiltak der lovformen er nødvendig. I tillegg kan
lovbestemmelser på et område som dette lett bli soveputer fordi man gir inntrykk av
handling uten at man har noen garanti for at tiltaket har hatt ønsket effekt. Vi antar at
på dette området er samarbeid med kommunene, for eksempel i form av konkrete og
forpliktende avtaler som begge parter ønsker å følge opp, et bedre virkemiddel enn
bruk av lov.

Det er videre et viktig prinsipp at staten i minst mulig grad skal lovregulere
organiseringen av kommunene. Nå foreslås det riktignok i utredningen at kommunene
selv skal fastsette det nærmere innholdet i et lovfestet demokratiprogram. Lovfesting
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an e er var syn i ev virke som et diktat fra sentralt til lokalt nivå. Etter vårt syn er

pe egnet til å skape det nødvendige engasjementet for å nå
disse målene.
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