
Barne- og likestillingsdepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 OSLO

Deres ref

200702425-/KHT

DET KONGELIGE
MILJØVERNDEPARTEMENT

Vår ref

200901634-/HM

BARNE-OG LIKESTILE—

Arkivkode:. 3Lc
Dato: r2-- *-(9

Saksnr . 2_90 Olf( 3

Dato 1 7SEPT. 2009

Invitasjon til høring - utredning om ungdoms fritidsmiljø og
deltakelse og innflytelse lokalt

Vi viser til brev av 21.april om overfor nevnte. Fristen er 20. september 2009.

Miljøverndepartementet ønsker å gi noen kommentarer til ekspertgruppens mandat,
avgrensning og rapportens innretning. I mandatet går det frem at ekspertgruppen
skulle  foreta en systematisk gjennomgang av forskning og annen kunnskap om hva som
må til for å sikre et godt fritidsmiljø for ungdom lokalt.  Videre skulle de se på ungdoms
deltakelse og innflytelse i norske kommuner i dag.

Ekspertgruppen har foretatt en avgrensing og valgt å legge hovedvekten på den delen
av de lokale fritidstilbud som er viktig for ungdom og "som ikke har blitt dekket i særlig
grad i offentlige utredninger". De viser til at tilbud som idrett og frivillige
organisasjoner, musikk og kulturskoler for barn og unge er utredet de tre siste årene.
Ekspertgruppen har derfor konsentrert seg om å utrede forekomsten av og tilbudet de
kommunale fritidsklubbene og ungdomskulturhusene gir, og utfordringer knyttet til
dette.

I rapporten går det frem (side 11) at en av begrunnelsene for å satse på fritidsklubber er
at de har en forebyggende effekt, og holder ungdom unna subkulturer og kriminelle
miljøer. Det går videre frem at "om klubben faktisk har slike forebyggende effekter,
avhenger av flere forhold. Hvis en klubb skal forventes å ha de ønskede forebyggende
funksjoner, forutsetter det tilstrekkelige ressurser til både bygninger, inventar, utstyr
og aktiviteter og ikke minst kompetent personale."
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Miljøverndepartementet legger merke til at utredningen konsentrerer seg om det som
skjer inne i den bygningen som huser fritidsklubben og ikke omtaler nærmiljøets
beskaffenhet, de muligheter dette gir for ulike typer aktiviteter i tilknytning til
fritidsklubben og ungdomskulturhuset. Vi skjønner behovet for at utredningens omfang
avgrenses, men vi opplever det som en svakhet at de fysiske omgivelsene ikke er tatt
med i vurderingen.

Som rapporten sier, stiller plan- og bygningsloven krav til at kommunene sørger for
medvirkning fra barn og unge. Det er særlig i forhold til nærmiljøet og det fysiske
utemiljøet som skoleveger, grøntarealer, parkområder, arealer til ulike type aktiviteter
(skateplasser, strandvolleyballbaner med mer) og andre behov at barn og unge kan gi
et nyttig bidrag i planleggingen.

Det burde ikke være uten betydning for fritidsklubbene og ungdomskulturhusene hva
slags omgivelser den ligger i og muligheter for flerbruk som ligger i dette.

Miljøverndepartementet har ingen kommentarer til de konkrete forslagene til tiltak i
rapporten.
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