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Svar på høring; - Utredning om ungdoms fritidsmiljø og deltagelse og
innflytelse lokalt.

Viser til ovennevnte utredning fra ekspertgruppe nedsatt av Barne- og
likestillingsdepartementet januar 2008.

Utredningen gir god oversikt og analyse over fritidsfeltet og forskjellige problemstillinger
som er knyttet til ungdoms deltakelse og medinnflytelse lokalt. De fleste tiltak kan knyttes til
det lokale arbeidet, mens andre naturlig vil være av overordnet karakter.

Kommentarer tiltak
En forskningsbasert kartlegging av lokale kulturaktiviteter og kommunale kulturskoler er
viktig. Det er stor uenighet om hvor viktig/ikke viktig kultur/kulturskoler er i et lokalmiljø og
for de ungdommene som bor der. Det er stort fokus på hvor mange som bruker de
aktivitetstilbudene kommunen har. Det er ikke så stort fokus nå hvem som egentlig deltar og
hvor stor nytte de kan ha av tilbudet. Det er ikke alltid man kan måle effekten ut ifra antallet
som deltar.

Ett kompetanseløft innen fritidssektoren er nødvendig. Det er viktig at de som arbeider her
har nok kunnskap og kompetanse til å veilede ungdom. Ved et kompetanseløft sier man også
noe om viktigheten av å jobbe med ungdom. Omgivelsene vil kanskje få ett annet syn på
ungdomsarbeidet. Pr. i dag har man på følelsen av at denne jobben kan alle gjøre, og mange
er av den oppfatning at fritidstilbud er ett oppholdssted hvor ungdommene kun trenger tilsyn.

Viktig med kommunale tiltak for å inkludere ungdom fra lavinntektsfamilier og ungdom med
innvandrerbakgrunn i fritidsaktiviteter.

I et lite lokalsamfunn må det skapes arenaer for ungdom hvor de kan treffes til felles
aktiviteter helt på tvers av sosial, religiøs eller annen kulturell bakgrunn. Naturlige arenaer
for Marker kommune er idrett av forskjellig slag, Ungdommens kulturhus med musikk, dans,
teater etc. Fritidsklubb etter skoletid.
Viktig med arenaer hvor det legges vekt på felles interesser og som ikke har fokus på
ulikhetene. Slike arenaer skaper samhandling og forståelse helt uavhengig av kulturell
bakgrunn. Kommunen bør legge til rette for å holde utgiftene nede på sine egne aktiviteter
samt bidra økonomisk til lag og foreninger slik at de kan gjøre det samme.
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I Marker kommune ansettes ungdommer i type jobber som både er sesongbetonte og i mindre
stillinger på helårsbasis. Dette gjelder spesielt innen kulturområdet.

Tiltak som sikrer unge funksjonshemmede en aktiv fritid er viktig. Ordninger med
støttekontakt og transportordninger er nødvendig hvis tilbudene skal være for alle og at alle
har en reell mulighet for å delta.

Demokrati og deltagelse for ungdom

Marker kommune har ungdomsråd. Dette ble opprettet i 2003. Ungdomsrådet og
kommunestyret har vedtatt å delta i prøveordningen med stemmerett for 16. åringer i 2011.
Ungdomsrådet i Marker samarbeider nært med elevrådet i grunnskolen og rekrutterer sine
medlemmer derfra. Rådet består av ungdom fra ungdomsskole og videregående skole.
Marker ungdomsråd deltar på fylkessamlinger og er aktive ifht. planprosesser i kommunen. I
Marker ser en det som viktig at man inkluderer barn og ungdom på et tidlig tidspunkt. Ved å
la ungdom delta i kommunale prosesser skaper man et eierskap til tiltak og eventuelle
aktiviteter i lokalsamfunnet og det er framtidsrettet. Ungdom er med og former kommunen
for framtida. Ungdomsrådet deltar i internasjonale prosjekter.

Kommentarer tiltak
Viktig å sikre at mange og ulike ungdomsstemmer blir hørt. Ungdomsråd bør derfor
formaliseres i kommunene. Med forsøk på ulike modeller for ungdoms deltakelse vil man
etter hvert kunne få ungdomsråd som er noenlunde representative for ungdomsgruppen i
kommunen.
En statlig tilskuddsordning som stimulerer utprøvingstiltak for ungdoms deltakelse og
ungdoms egne initiativ, støttes. Frifond er bra og bør utvides.
Kompetansebyggende tiltak for ungdom og demokratisk deltagelse ønskes. Ungdommens
Fylkesråd i Østfold har fokus på demokrati og deltagelse på sine ungdomssamlinger. Dette er
svært bra samlinger, men alle kan ikke delta på disse. Det er derfor viktig at det kommer
tiltak som henvender seg til alle. Kommunal ansatte bør skoleres.
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