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Stavanger kommune ønsker å understreke at selv om det ikke er registrert mottatt en formell
henvendelse fra departementet ønsker Stavanger kommune likevel å uttale seg i forbindelse med
foreliggende høringsdokument. Aktuell høringsuttalese framkommer nedenfor.

Protokoll fra politisk behandling ettersendes så snart saken er behandlet av formannskapet i
Stavanger kommune. Saken er også oversendt Ungdommens bystyre og BUK (Barn og unges
kontaktutvalg) for uttalelse.

Høringsuttalelse:
Rapporten gir en bred, grundig og oppdatert beskrivelse av situasjonen på de aktuelle områdene
og er et godt grunnlag for videre nasjonal satsing. Den bærer i seg et løft innen ungdoms
fritidsmiljø og samfunnsmessige deltakelse. Stavanger kommune ser positivt på tiltakene som
foreslås og finner at dersom foreslåtte tiltak blir realisert, ønsker kommunen å melde sin
interesse for å delta i aktuelle deler av et slikt utviklingsarbeid. Virksomhet Ungdom og Fritid i
Stavanger kommune har et faglig ståsted som harmonerer godt med hovedlinjene og
anbefalingene i rapporten, men et eventuelt utviklingsarbeid i Stavanger kan foregå gjennom et
samarbeid mellom flere av kommunene i Stavanger regionen, og gjerne knyttes opp mot allerede
eksisterende interkommunale samarbeidsstrukturer på ungdoms- og fritidsfeltet.

Kommunen tar ikke stilling til alle konkrete forslag og problemstillinger i rapporten. Det skal
isteden fremheves at tiltakene, samlet sett, inneholder et løft med henblikk på å styrke ungdoms
fritidsmiljø og deltakelse i (ungdoms)demokratiske prosesser/samfunnsmessige deltakelse. De
foreslåtte tiltakene har imidlertid en prislapp, både på nasjonalt og lokalt nivå. Dersom man skal
få til et nasjonalt løft på de nevnte områdene, er det dermed nødvendig med tilførsel av ressurser
til utviklingsarbeid i kommunene.

Fritidssektorens rolle og status:
Kommunen vil også fremheve at det er et viktig formål å kvalifisere ungdom til å utvikle seg
positivt, til å lære seg å bruke og navigere innenfor samfunnets muligheter og utfordringer.



Kvalitativt gode fritidsmiljøer og møteplasser skapes på arenaer der inkludering, deltakelse og
kvalifisering anskueliggjøres og konkretiseres. Slike fritidsmiljøer er samtidig god forebygging.

Det er viktig at ungdoms- og fritidssektorens rolle som brobygger mellom kommunalt og frivillig
ungdomsarbeid blir styrket og at tilsvarende skjer på det tverrfaglige/tverrsektorielle området.
Videre er det viktig at fritidsarbeidet for og med ungdom også blir definert ut i fra sin egenverdi;
at legitimering gjennom forebyggingshensyn ikke blir det eneste "riktige svaret", men nyanseres
med verdien av ungdoms engasjement, kulturelle aktivitet, fellesskapskultur, kvalifisering og
samfunnsmessig deltakelse.

Kompetanseloft og nasjonalt kompetansesenter:
Arbeidet på fritidsfeltet for ungdom er krevende og kommunen ser positivt på rapportens forslag
om kompetanseløft, nærmere forskning og utviklingsarbeid på fritidsfeltet, herunder også
opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter. I motsetning til andre felt er det ingen spesiell
høgskole/universitetsutdanning for ansatte i ungdoms- og fritidssektoren, noe som gir lav status
og ofte vanskeliggjør rekruttering av personell. Ungdomsfeltet er også et lite fagområde og det er
vanskelig å bygge opp fagmiljø lokalt. Det er stor gjennomtrekk av ansatte, stor grad av
deltidsansatte og mange steder få stillinger. Det mangler også praksisnær forskning på feltet, få
standarder og gode eksempler på vellykkede tiltak.

Det finnes i dag ingen høyere ungdomsarbeider/ungdomslederutdanning innen fritidsområdet,
slik en har i Danmark og Sverige. Utvikling av kompetanse er derfor nødvendig. En nasjonal
satsing på høgskoletilbud for ungdomsarbeidere vil gi økt status for feltet. Slik status vil
stimulere til rekruttering av kvalifiserte ansatte og heve kvaliteten på feltet.

Demokrati og deltakelse:
Det er store variasjoner mellom kommunene når det gjelder demokratisk deltakelse og ungdoms
påvirkningsmuligheter. Det er nødvendig og betimelig med et kvalitetsløft som skissert i
rapporten, men på dette området beveger en seg i balansepunktet mellom statlig styring og lokal
selvråderett. Det er viktig at kommunene får utformet ordninger som passer til lokale forhold og
at det på dette området er et stort lokaldemokratisk handlingsrom. Kommunen er positiv til og
støtter forslaget om et bredt og omfattende utviklingsarbeid knyttet til ungdom og demokrati.
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