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Invitasjon til høring - utredning om ungdoms fritidsmiljø og deltakelse og 

innflytelse lokalt 

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette utredningen ”Ungdoms 

fritidsmiljø. Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse” på høring. Utredningen er 

utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av barne- og likestillingsministeren i januar 

2008. 

 

Ekspertgruppen har bestått av professor Halvor Fauske, forsker Guri Mette Vestby og 

seniorrådgiver Yngve Carlsson. Til støtte for ekspertgruppens arbeid opprettet 

departementet en bredt sammensatt referansegruppe. Gruppen har vært trukket aktivt 

inn i arbeidet.  

 

Ekspertgruppens mandat har vært todelt: Den skulle sette et grundig søkelys på 

fritidsmiljøet lokalt, og se på hvordan kommunene kan tilrettelegge for positive 

fritidstilbud for ungdomsgruppen. Videre skulle spørsmål knyttet til 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.  

 

Utredningen gir en bred analyse av fritidsfeltet og problemstillinger knyttet til unges 

deltakelse og innflytelse lokalt. Utredningen presenterer en rekke forslag knyttet til de 

to områdene. Blant annet foreslår ekspertgruppen ulike tiltak for kompetanseheving 

innen fritidssektoren. Innenfor feltet deltakelse og innflytelse foreslås det blant annet 

en formalisering av ungdomsråd gjennom nasjonale retningslinjer, samt en lovfesting 



Side 2 

 

av at alle kommuner skal utvikle et demokratiprogram for ungdom.  

 

Dette høringsbrevet er sammen med utredningen lagt ut på departementets 

hjemmeside http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld  

 

Høringsfristen settes til 20. september 2009. Liste over høringsinstanser ligger 

vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om eventuelle underliggende etater bør 

forelegges denne utredningen.  

 

Høringsuttalelsene sendes til Barne- og likestillingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 

0030 Oslo.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Åsa Steinsvik (e.f.) 

     

 Kirsten Helene Teige 
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