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Høringsuttalelse - Utredning om ungdoms fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse
lokalt

Lørenskog kommune avgir følgende høringsuttalelse til Rapport 2009 fra Barne- og
likestillingsdepartementet — "Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom, demokratisk deltakelse og
innflytelse":

Lørenskog kommune har ikke tatt for seg alle områdene rapporten omhandler, men har valgt
de en anser for å være av avgjørende betydning for styrking av ungdoms fritidsmiljø lokalt og
for å styrke demokrati og deltakelse for ungdom.

Kulturskoler fritidsklubber o un domshus
Lørenskog kommune synes aktualitetsbeskrivelsen av fritidsklubber og ungdomshus er svært
god, og kjenner seg godt igjen i denne. Disse beskrivelsene er viet mye plass i rapporten, fordi
det finnes svært lite oppdatert forskning på området. Ekspertutvalget beskriver også
dilemmaene for disse tilbudene på en gjenkjennede måte. Også for Lørenskog oppstår
dilemmaer når en har to ulike institusjoner for å organisere og drive relativt likartede
kulturaktiviteter for ungdom, hvor den ene — kulturskolen - er institusjonalisert og lovfestet,
mens fritidsklubber og ungdomshus er kjemen i kommunenes tilbud når det gjelder den frie
fritid I likhet med rapportens konldusjoner mener Lørenskog kommune at det er særdeles
viktig å videreutvikle de åpne ungdomstilbudene som ikke baseres på opplæring og
kvalifisering, men hvor tilbudet også inkluderer mye rom for uformelt samvær og som bygges
på at virksomhetenes innhold i stor grad initieres og utvikles av ungdom selv. Jamfør punkt
om demokrati. Til forskjell fra andre organiserte fritidstilbud som gis av medlemsbaserte
foreninger og organisasjoner eller kulturskolen, stilles det få krav om deltakelse og
konkurranser, regelmessig øving og trening, lite foreldreinnsats og den økonomiske
inngangsbilletten er lav og symbolsk. Dette er faktorer som Lørenskog kommune vurderer er
av vesentlig betydning for å inkludere bamlunge fra lavinntektsfamilier, unge med
funksjonsnedsettelser, andre sosiale funksjonshemninger eller med innvandrerbakgrunn, og
som i dag på forskjellige måter møter barrierer for å delta i fritidsaktiviteter på lik linje med
annen ungdom.
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Man lende forsknin sbasert kunnska
Lørenskog kommune støtter rapportens konldusjoner og forslag til tiltak om at det på
bakgrunn av at det finnes svært lite nyere forskning på dette området, bør foretas en grundig
forskningsbasert kartlegging finansiert av statlige midler i en del utvalgte kommuner av lokale
kulturaktiviteter og kommunale kulturskoler og av fritidsklubber og ungdomshus. Dette vil gi
kommunene et godt verktøy til å skape gode lokale fritidsarenaer for ungdom i samarbeid
med ungdom selv.

Kom etanseløft for de som arbeider med un dom i kommunens fritidssektor
Lørenskog kommune slutter seg til rapportens forslag om et kompetanseløft for gruppen som
arbeider i fritidssektoren. Ved å styrke kunnskap om fritidspedagogikk i barne- og
ungdomsarbeiderfagutdanningen, samt å vurdere bachelor/mastergradinnføring i
fritidspedagogikk, mener Lørenskog kommune at dette vil øke mulighetene for rekruttering av
kvalifiserte medarbeidere i kommunens etablerte fritidsarenaer. Rekruttering av medarbeidere
som både har relevant utdanning, praktisk arbeidserfaring og personlig egnethet har de siste
årene tidvis vært et problem også for Lørenskog kommune.

Demonstras'onsklubber/demonstras'onsun domshus
Lørenskog kommune er enig i forslaget om ordninger tilsvarende den skoler og kulturskoler
har. En vurderer at dette vil være med på å gi disse kommunale tilbudene et løft og fokus,
samt synliggjøre hvordan kvalitativt gode ungdomstiltak kan fungere.

Etablerin av frivilli etskoordinatorer
Lørenskog kommune har et aktivitetshus og en frivilligsentral som både er samlokalisert og
hvor målsettingene, virksomhetsplanene og arbeidsmetodene i disse institusjonene bevisst og
målrettet forsøkes koordinert. Lørenskog kommune vurderer forslaget med en prøveordning
med frivillighetskoordinatorer som et viktig bidrag til å kunne fokusere på frivillighet i
forhold til kontaktetablering mellom frivillige organisasjoner og innvandrerbefolkningen.

Lovfestin av un domsretti eter
Lørenskog kommune er enige med konklusjonen til ekspertgruppa om at en  ikke  ser behovet
for ytterligere lovstyring  påfritids- og kulturområdet.  En bærekraftig fritidspolitikk for
ungdom bør utvikles lokalt i samarbeid med ungdomsbefolkningen og forutsetter et
lokalpolitisk handlingsrom. Lørenskog kommune er enig i rapportens føringer om at det er
nettopp dette handlingsrommet som gjør at ungdom vil synes det er meningsfylt å delta i
ungdomsråd og i lokalpolitisk arbeid. En er enig i at det kan øke kunnskap om hvilke
rettigheter ungdom har både hos beslutningstakere, befolkningen generelt og ungdom spesielt
ved å samle og tydeliggjøre de lover og regler som allerede gjelder for området.

Lørenskog kommune sier seg enig i forslaget om at kommunene skal forpliktes til å utforme
et eget demokratiprogram med lokale strategier for organisering av ungdomsmedvirkning
Dette er på ingen måte i veien for det lokale handlingsrom. Derimot må det være opp til den
enkelte kommune hvordan planverket utformes lokalt. En er dermed uenig i rapportens
konldusjon om at kommunene skal pålegges utarbeidelse av en 2 årig ungdomsplan som skal
innarbeides i kommuneplanen.
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Lørenskog kommune bemerker at Norges Idrettsforbund og Norsk Musikkråd ikke er med i
listen over høringsinstanser, noe en mener er naturlige høringsinstanser i denne
sammenhengen."

ed hilsen
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Mildrid Solholm
fagsjef ungdom/fritid
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