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Høringsuttalelse - rapport om ungdoms fritidsmiljø og deltakelse og
innflytelse lokalt

KS vil gi følgende uttalelse til Rapport 2009: Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom, demokratisk
deltakelse og innflytelse, som er sendt på høring fra Barne- og likestillingsdepartementet 21.
april 2009.

Ungdom og fritidsmiljø
Et godt ungdomsmiljø med gode fritidstilbud og kulturtilbud til alle grupper av ungdom er
viktig både i et forebyggende-, stedsutviklings- og kvalifiseringsperspektiv. Å gi ungdom
tilbud som kan gjøre hverdagen mer innholdsrik og gi møteplasser hvor kreativitet og sosiale
relasjoner kan utvikles er positivt både for ungdommen selv, men også for lokalsamfunnet
generelt.

Kommunene har et ansvar for et mangfoldig fritidstilbud til ungdom. Den kommunale
innsatsen er konsentrert først og fremst gjennom kulturskolen, fritidsklubben og
ungdomshuset/allaktivitetshuset. Kommunen støtter også frivillige organisasjoner hvor mange
ungdommer er aktive.

Rapporten hevder at kjernen i kommunens virksomhet overfor ungdom i flere tiår har vært
opprettelse og drift av kommunale fritidsklubber og ungdomshus. Videre sier rapporten at
fritidsklubber og ungdomshus har en utfordring i at de er lite stabile til forskjell fra andre
kommunale virksomheter. Ustabiliteten kan både skyldes svingninger i ungdommens
oppslutning men også i politikernes vilje og mulighet til å prioritere de med ressurser. KS er
enig i at fritidsklubbene er viktige for å gi alle typer ungdom en møteplass.

Ekspertgruppen foreslår ikke ytterligere lovstyring av den kommunale fritidspolitikken utover
det lovverket som allerede er, fordi fritids- og kultursektoren egner seg lite for statlig styring.
KS støtter denne vurderingen.

Ekspertgruppa har mange gode forslag til tiltak for å styrke fritidsmiljøet lokalt.
Gruppa foreslår at det gjennomføres en grundig forskningsbasert kartlegging av både lokale
kulturaktiviteter og kommunale kulturskoler, samt av fritidsklubber og ungdomshus, i et
representativt utvalg av norske kommuner. Da det er lite kunnskap og materiale om norske
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fritidsklubber og ungdomshus, ønsker KS en slik kartlegging velkommen. En slik kartlegging
bør også fokusere på formidling av gode eksempler til andre kommuner.

Ungdom demokratisk deltakelse og innflytelse

Det er mange begrunnelser for ungdoms deltakelse og innflytelse i samfunns- og
politikkutformingen. Den instrumentelle begrunnelsen er at ungdom må læres opp i demokrati
og lokalpolitisk egr~ttif. -Demokratiske begrullnelser kan blant annet være at det høyner
kvaliteten på avrels-er:Man kan også se det med perspektiver som stedsutvikling; styrke
ungdoms tilhørighet og at ungdom skal være med å forme stedet. Ungdoms egne begrunnelser
handler om å få pTd orden saker som angår dem og at de blir lyttet til i slike saker.

Det finnes mange modeller og varianter av ungdoms deltakelse, det være seg ungdomsråd,
ungdommens demokratiforum, ungdommens kommunestyre, i tillegg til mer uformelle
deltakelse som fremtidsverksted og ungdomspanel.

Ekspertgruppa påpeker at selv om det er en rekke muligheter for deltakelse og en viss grad av
innflytelse for ungdom, fungerer det ikke godt nok. Utfordringene handler blant annet om
representativitet, og at de ikke fungerer på unges premisser. Dersom ungdoms deltakelse og
innflytelse skal styrkes er det nødvendig med en videreføring av både formaliserte og
representative ordninger, og andre medvirkningsmetoder.

Ekspertgruppa går ikke.inn for å lovfeste formaliserte ordninger som ungdomsråd, men mener
denne ordningen bør formaliseres mer i kommunene, og at det bør utformes nasjonale
retningslinjer som sikrer en viss likhet og mer demokratiske representasjonsordninger og valg.
Det blir særlig fokusert på sammensetning, valgpraksis og representativitet. I dag er det
mange løsninger på dette

KS mener at det fortsattbør være opp til den enkelte kommune å utforme mandat,
representasjonsordninger og utvelgelse til ungdomsrådene.

KS støtter forslag om systematiske forsøk med ulike modeller for ungdoms deltakelse med
utgangspunkt i å teste ut mer formaliserte ungdomsråd, system for utekontakter som
lytteposter for ungdom, og for ulike medvirkningsmuligheter tilpasset ungdom.

Ekspertgruppen foreslår ulike kompetansebyggende tiltak for ungdom og demokratisk
deltakelse. KS støtter forslaget om at tema om lokaldemokrati, lokal ungdomspolitikk og
ungdomsperspektiv på samfunnsutviklingen bør være innhold i skolenes læreplaner. KS
støtter også at et eventuelt nytt kompetansesenter for ungdom og fritid bør innebære ungdoms
deltakelse og demokratibyggende virksomhet som tema.

KS er uenig i forslaget om at nasjonale myndigheter skal ha ansvar for å skolere
kommuneadministrasjon i dette temaet.

Innholdet i KS Folkevalgtprogram blir til gjennom nøye vurderinger og prioriteringer i KS.
Ungdom og deltakelse er selvsagt viktig, og blir vanligvis viet oppmerksomhet.

KS er positive til at kommuner selv eventuelt velger å utvikle en egen ungdomsplan, men
mener at det må være helt opp til kommunene og avgjøre om det er et behov for dette.
Fortrinnsvis bør et ungdomsperspektiv heller integreres i kommuneplanens samfunnsdel.
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Ekspertgruppen foreslår at det lovfestes at kommunene er forpliktet til å utarbeide et
tverrsektorielt demokratiprogram for ungdom. KS går sterkt imot dette forslaget. Det er opp
til den enkelte kommune å fastsette hvilke mål og arbeidsprogram kommunen skal jobbe etter.

Med veimlig hilsen

itt Nordli
Dire tør

Ina Kathrine Ruud
Rådgiver
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