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Høring  -  Barne- og likestillingsdepartementet -  Utredning om ungdoms fritidsmiljø og

deltakelse og innflytelse lokalt

Statens råd for likestilling av funksjonshemmedes utvalg for oppvekst har behandlet saken i

møte 2. juni 2009 og besluttet å sende høringssvar.

Høringen vil kun omtale den delen av ekspertgruppens rapport som omhandler unge med

funksjonsnedsettelser.

Om rapportene

På et generelt grunnlag mener Rådet at underlagsmaterialet for ekspertgruppens rapport på

området som omhandler ungdom med funksjonsnedsettelser er noe tynt. Forslagene som er

presentert er i hovedsak hentet fra Rambølls rapport om samme tema. Denne rapporten er

basert på et relativt lite antall kommuner og bydeler. Faren kan være at den

virkelighetsbeskrivelsen Rambøll presenterer kan være mangelfull, og at rådene som gis ikke

nødvendigvis er gitt på et godt nok grunnlag. Rådet anbefaler BLD å supplere med data fra et

større utvalg i arbeidet med ungdom og fritidsmiljø.

Tiltak i rapporten

I rapporten stiller ekspertutvalget seg bak tiltakene som legges frem av Rambøll om en styrket

støttekontaktordning, gratis transport, bedre samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor og

bedre informasjon om ulike tilbud. Rådet støtter forslagene som er fremsatt i rapporten, men

ønsker å påpeke at de i hovedsak er av svært generell karakter.
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Rådet ønsker 5sette16k4s på hjelpemidler til bruk i fysisk aktivitet for mennesker med
ots'l

funnitmsrrectsettetser ag går grensen for støtte til slikt utstyr ved 26 år. Hvor grensen for

-definonen-"ung'ittes er et spørsmål som kan diskuteres, men rådet mener grensen

for utstyrsstøtte bør heves.

Videre kunne oppvekstutvalget ønske seg nærmere drøfting av brukerstyrt personlig assistent

(BPA) i fritidsaktivitet. Utvalget vil også henvise til ledsagerordningen som bli trukket frem som

et positivt virkemiddel. SRLF har tatt til orde for en utvidelse og lovfestelse av denne

ordningen.

Rapporten nevner flere utfordringer mennesker med funksjonsnedsettelser står utenfor når det

gjelder tilgang til fritidsaktiviteter. En del kan gjøres enklere ved de forslagene utvalget

skisserer. Imidlertid fremmes ikke forslag som avhjelpe utfordringene med manglende

tilgjengelighet som blir beskrevet som et stort problem i rapporten. Rådet kunne ønske en

bredere drøfting av utfordringer knyttet til tilgjengelighet. Universell utforming blir ikke tatt opp i

rapporten, noe som oppleves som mangelfullt all den tid universell utforming er

hovedstrategien for et mer tilgjengelig og inkluderende samfunn.
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