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Rapport 2009 Ungdoms fritidsmiljø Ungdo a
deltakelse og innflytelse

Høringsuttalelse

Sandnes kommune - Fritid

Barne og likestillingsdepartementet har sendt rapporten "Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom,
demokratisk deltakelse", ut på høring. Høringsfristen er 20. September. Rapporten er
utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av barne og likestillingsministeren.

Ekspertgruppa har hatt todelt mandat:

Fritidsmiljø:
• Foreta en systematisk gjennomgang av forskning og annen kunnskap om hva som må

til for å sikre et godt fritidsmiljø for ungdom lokalt.
• Vurdere barrierer og hindringer for at kommunene arbeider systematisk og planmessig

med å tilrettelegge for et positivt fritidsmiljø lokalt.
• Komme med forslag til hvordan myndighetene — i samarbeid med frivillig sektor- kan

bidra til å sikre et systematisk arbeid på området.

Demokratisk deltakelse:
• Se hvordan ungdoms deltakelse og innflytelse i dag er ivaretatt i norske kommuner.
• Vurdere om ungdom i tilstrekkelig grad deltar i lokaldemokratiet

Hovedpunkter
På grunnlag av de grundige vurderinger som er gjort i arbeidet med rapporten foreslår
ekspertgruppen følgende 8 hovedtiltak for å styrke fritidsmiljøet lokalt:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

BARNE-OG LIKESTILLINGSDEP.

Det gjennomføres en grundig og forskningsbasert kartlegging av lokale
kulturaktiviteter og kommunale kulturskoler fra et representativt utvalg norske
kommuner.
Det gjennomføres en grundig og forskningsbasert kartlegging av fritidsklubber og
ungdomshus fra et representativt utvalg norske kommuner.
Det legges opp til et betydelig kompetanseløft for de som arbeider med ungdom i
kommunens fritidssektor.
Det etableres et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid og fritidspedagogikk
som kan holde seg løpende orientert om situasjonen på fritids og ungdomsfeltet.
Det etableres en ordning med "demonstrasjonsklubber og demonstrasjonshus"
Forslag om kommunale tiltak for å inkludere unge fra lavinntektsfamilier i
fritidsaktiviteter
Forslag om kommunale tiltak for å inkludere unge med innvandrebakgrunn i
fritidsaktiviteter.
Forslag om kommunale tiltak for å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i
fritidsaktiviteter.

Fritidssjefens vurdering
Bame og likestilingsdepartementet legger her frem en svært grundig rapport med et presist
fokus på det som er hovedutfordringer på områdene "ungdoms fritidsmiljø" og "ungdom og
deltakelse" Det er knyttet helt spesielle utfordringer til dette fagområdet mht rekruttering,
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fagutvikling og forskning. Detr,r derfor gledelig at ekspertgruppen går så grundig til verks i
-mbetderm .'"Fritidssjefen deler ekspertgruppens vurdering av hvilke tiltak

I som må til for å styrke deltte*gområdet. En vil her nøye seg med å kommentere noen av
disse.

Kommentarer
Tiltak nr. 1 og 2
Fritidssjefen ser positivt på at en her fremhever behovet for en mer systematisk kartlegging av
hvordan dette feltet utvikler seg. Det vil gi bedre grunnlag for å kunne si noe om hva som
mangler, og gi et bedre grunnlag for å peke på viktige satsingsområder i fremtiden. Det vil,
sett fra vårt ståsted, være naturlig at dette arbeidet også inkluderer en utvikling av felles
tallgrunnlag i forbindelse med KOSTRA rapportering. Noe som kan bidra til at det blir
enklere å sammenligne tjenestene i kommunene.

Tiltak nr. 3
Ungdom, fritid og deltakelse har ingen spesifikk utdannelse pr. i dag og rapporten peker her
på et viktig satsingsfelt. En er enig i ekspertgruppens vurdering av behovet for
kompetanseløft, og en vil gjerne presisere at dette må bli en nasjonal satsing på
høyskole/universitetsnivå. Ikke minst vil dette være viktig i forhold til de
rekrutteringsproblemer en i dag opplever.

Tiltak nr. 6, 7 og 8
Gode møteplasser som er politisk og religiøst nøytrale, og som sikrer tilgjengelighet for alle er
en viktig forutsetning for et godt og inkluderende fritidsmiljø for ungdom. Nyere
ungdomsundersøkelser viser at det er en tydelig sammenheng mellom foreldrenes økonomi og
ungdoms deltakelse på kultur og fritidsarenaer hvor det koster noe å delta. Fritidssjefen mener
at den viktigste forutsetning for god inkludering er å legge tilrett for møteplasser for alle der
det ikke koster noe å delta. Dette krever et planmessig og systematisk arbeid fra kommunene
med etablering av møteplasser i takt med befolkningsutviklingen. Det bør arbeides faglig for å
bygge opp kompetanse og gode systemer for å nå barn og unge som faller utenfor på grunn av
barrierer som hindrer deltakelse, sånn so språk, kultur, sosial kompetanse og andre forhold.
Dette krever at det er ressurser i form av personale for å ivareta denne utfordringen.

Demokrati og deltakelse
Rapporten setter fokus på hvilke muligheter som finnes for tilretteling for ungdoms
deltakelse, og den peker samtidig på hvilke utfordringer en til daglig står overfor i arbeidet
med å radette til. Ekspertgruppen viser til at det finnes et godt grunnlag for arbeidet med
ungdom og deltakelse, men at den praktiske gjennomføringen blir vanskelig på kommunenivå
på grunn av mangel på ressurser og systemer som kan sikre at dette viktige feltet blir ivaretatt.
Vår erfaring er at ungdom for ofte opplever at de systemene for medvirkning som er etablert,
ikke alltid fungerer fullt ut etter hensikten. Det kan pekes på mangelfull opplæring og
oppfølging av elevrådene i skolen, og en for dårlig oppfølging av de synspunkter som ungdom
melder inn. Det er også for dårlige rutiner på tilbakemelding til ungdom som har deltatt.
Derfor støtter Fritidssjefen ekspertgruppens forslag om at det bør utarbeides sentrale
retningslinjer for kommunale ungdomsråd, og at det utvikles felles kompetansebyggende
tiltak for ungdom og deltakelse.
Fritidssjefen er enig i at kunnskapsproduksjon og forskning på ungdom og fritidsvaner er et
viktig satsingsområde og en vil derfor støtte forslaget om standardiserte nasjonale
ungdomsundersøkelser.

Ekspertgruppen peker på at dette feltet krever tid og ressurser for å videreutvikles. Det må
bygges opp systemer internt i kommunene for å håndtere dette fagområdet, og det må legges
til rette for systematisk opplæring av barn og unge for å sikre gode medvirkningsprosesser.
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Vår erfaring viser at for og lykkes må en i størst mulig grad ha et sammenhengende system
som dekker alt fra klasseromsdemokrati/elevråd via elevrådsopplæring, ungdomsråd, Barn og
unges bystyre til kommunens eget apparat for håndtering av ungdoms medvirkning.

Oppsummering
Sandnes kommune ser svært positivt på at Barne og likestillingsdepartementet har nedsatt en
ekspertgruppe og utarbeidet en så helhetlig og systematisk rapport. Rapporten vil være til stor
nytte for arbeidet med ungdoms fritidsmiljø og deltakelse lokalt. Den vil danne grunnlag for
faglige diskusjoner og utredninger knyttet til Sandnes videre satsing på disse fagområdene.

19. .09

Roald Brekke
Rådgiver
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