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HØRING  -  UTREDING OM UNGDOMS FRITIDSMILJØ OG DELTAKELSE OG INNFLYTELSE
LOKALT

Vårt høringssvar sendes fra Trøgstad den 23.september. Dette for at Ungdomsrådet og
Livsløpsutvalget skulle få mulighet til å uttale seg om saken.

Bakgrunn
Barne- og likestillingsdepartementet har sendt utredningen  "Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom,
demokratisk deltakelse og innflytelse"på  høring. Utredningen er utarbeidet av en ekspertgruppe
nedsatt av barne- og likestillingsministeren i januar 2008. Ekspertgruppens mandat har vært
todelt. Den skulle:

• Sette et grundig søkelys på fritidsmiljøet lokalt
• Se på hvordan kommunene kan tilrettelegge for positive fritidstilbud for ungdomsgruppen.

Videre skulle spørsmål knyttet til de unges demokrati, deltakelse og innflytelse drøftes.
Ekspertgruppen skulle også se på hvordan en kan tilrettelegge innsatsen slik at behovene til ulike
ungdomsgrupper - også mer marginalisert ungdom, ungdom med etnisk
minoritetsbakgrunn og unge med nedsatt funksjonsevne - blir ivaretatt. Høringsfrist er 20.9.2009.

Våre kommentarer til tiltak
Utredningen gir en bred analyse av fritidsfeltet og problemstillinger knyttet til de unges deltakelse
og medinnflytelse lokalt. Flere av tiltakene som skisseres er av overordnet karakter, men det er
også tiltak som rådmannen mener har relevans for arbeid på lokalt plan.
Del 1  — Ungdoms fritidsmiljø.
Kapitlet gir ulike innfallsvinkler til ungdoms fritidsmiljø. På bakgrunn av denne innføringen er det
satt opp ni konkrete forslag til tiltak.
Tiltak 1 med gjennomføring av en grundig  forskningsbasertkartlegging av lokale kulturaktiviteter
og kommunale kulturskoler vil være viktig for å øke kunnskapsnivået om kulturområdets
virkninger.

Trøgstad kommune er i stattfasen av et prosjekt som ønsker å gjøre positive grep for og med
ungdom. Prosjektet tar sikte på å få mer kunnskap om hvorfor mange ungdommer lokalt velger en
adferd som medfører risiko for eget og andres liv, og gjennom dette se til at ressurser settes inn
på rett sted og tid for å snu denne trenden, gjennom å tilby fleksible tilbud ungdom etterspør. Hva
dette skal være, vil naturlig variere fra år til år.
Kulturskoler er i dag en svært viktig del av det kommunale kulturtilbudet til barn og unge, og etter
hvert som tilbudet og virkningene blir bedre kjent vil etterspørselen stadig øke. Det vil  være viktig
at kommuneøkonomien gir rom for å gi et godt tilbud til alle som ønsker det innen rimelig tid.
Trøgstad kommune ser gjerne at vi kan representere en av de små kommunene i en nasjonal
satsing. Samtidig vil vi peke på at leder for Oslo kommunale kulturskole er svært opptatt av den
forskningsmessige siden av kulturskoledriften, og kan være en viktig medspiller i dette arbeidet.



u Trøgstad kommune Side 2

Tiltak 3,  der det legges opp til et betydelig kompetanseløft for de som arbeider med ungdom i
kommunens fritidssektor, er et viktig forslag. De som skal arbeide med ungdom må ha tilstrekkelig
kunnskap og kompetanse til å kunne veilede ungdom på en god måte. Ved å sette fokus på
kompetanse hos de som arbeider med ungdom i kommunens fritidssektor, sier en samtidig noe om
viktigheten til de som jobber med ungdom.
Tiltak 5,  med demonstrasjonsklubber, er ikke et vesentlig poeng. Det viktige er at kommuner har
ressurser til en forsvarlig drift, og frie midler som kan prioriteres til gode tiltak utover det som er
lovmessig forankret. Det er viktigere enn at noen få med gode tilbud får ekstra ressurser tilført.
Tiltak 6,  med tiltak for å inkludere unge fra lavinntektsfamilier, er særdeles viktig. Vi tror at en
modell med fritidslommer i skoledagen kan bidra til å sikre alle en mulighet til aktiv fritid;
uavhengig av foresattes økonomi og mulighet til å prioritere tid og andre ressurser på barna sine.
Det er i den sammenheng viktig å finne økonomiske modeller som sikrer muligheter, og ikke
legger for mange begrensninger på hvem som kan "eie" prosjektet.
Tiltak 8,  om kommunale tiltak for å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i
fritidsaktiviteter åpner for å styrke støttekontaktordningen og inkludere (gratis) transport til
fritidstilbudet. Dette er viktige tiltak for å sikre at flest mulig med funksjonsnedsettelser har en
reell mulighet til deltakelse i ulike fritidsaktiviteter.
Samtidig kan det påpekes at ruteplanleggere for offentlig subsidiert kommunikasjon — og deres
oppdragsgivere — i større grad enn i dag burde være forpliktet til å koordinere sine tilbud på en
bedre måte. Dette med tanke på å gi ungdom en reell mulighet til å være deltakere i positive
aktiviteter, helt uavhengig av funksjonsevne.
Vi vil også i denne sammenheng fokusere på å få hjelp til nødvendig utstyr for å sikre alle en reell
mulighet til deltakelse. Dette kan — som er aktuelt for oss nå — være tilpasset utstyr for å sikre at
ungdom med ulike behov kan bruke de nyetablerte musikkbingene, og gjennom dette få mulighet
til å bli bandmusikere. Med dagens teknologi — blant annet utviklet ved Tromsø kulturskole — er det
egentlig ingen tekniske hindringer i så måte.
Del II — Demokrati og deltakelse for ungdom
I denne delen presenteres åtte forslag til tiltak.
Trøgstad kommune har formalisert ungdomsråd og fremtidsverksted for og med ungdom. Det er
tidligere utarbeidet en kommunedelplan for ungdom, og nå under utarbeiding en plan for
"Oppvekst og læring" som i stor grad også vil omfatte ungdomsårene.
Tiltak 6,  med etablering av statlig tilskuddsordning som stimulerer utprøvingstiltak for ungdoms
deltakelse og ungdoms egne initiativ, støttes. Frifond er en god begynnelse.

Vurdering
Trøgstad kommune er positiv til en mer målrettet satsing på ungdom, og ser gjerne at det settes
inn økonomiske virkemidler for å realisere de praktiske tiltakene i rapporten.
Samtidig er det et ønske at tidligere skillelinjer mellom "skolsk" og "kultur" brytes ned, og at det
fremover fokuseres på de muligheter som åpner seg når skole og kultur samarbeider om
ressursbruken ovenfor barn og ungdom. Kulturskolen er et godt eksempel på et godt tiltak som
kan falle mellom alle stoler p.g.a. mangel på "skole" eller "kultur". Det ville være synd for den
oppvoksende slekt om så skulle bli tilfellet også fremover p.g.a. dårlig kunnskap om feltet. En
forskningsbasert viten støttes derfor, og Trøgstad stiller gjerne opp i så måte.

På vegne v Trøgstad kommune
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