
TILGANG KVALITET STATUSLØFT ORGANISASJON
Sikre ungdoms tilgang til 
fritidsklubber, ungdomshus 
og andre åpne møteplasser 
med profesjonelle ungdoms-
arbeidere som benytter med-
virkning som metode, i tråd 
med Barnekonvensjonen.

Ungdomsarbeidere skal  
styrkes i sin rolle som tilrette- 
leggere, slik at ungdom kan 
medvirke og produsere egne 
kulturuttrykk, samt utvikle 
egenskaper, ferdigheter og 
kompetanse innenfor attraktive  
og trygge fritidsarenaer.

Fritidsklubber, ungdomshus og 
andre åpne møteplasser for 
ungdom er en sentral del av 
den kulturelle grunnmuren, og 
viktige aktører i det 
tverrfaglige arbeidet med 
ungdom lokalt, regionalt og 
nasjonalt.

Styrke organisasjonens 
demokratiske oppbygging 
og øke det økonomiske 
handlingsrommet.

Økning i antall KOSTRA-
registrerte fritidssenter og 
økning i antall medlems-
klubber, samt flere brukere 
av fritidsklubb registrert i 
Ungdata.

Det er registrert deltakere 
fra alle medlemsklubbene 
på våre kompetansetiltak 
og det er igangsatt lokale 
grupper med unge ledere i 
alle regioner.

Åpne møteplasser omtales 
i relevante nasjonale 
dokumenter på lik linje med  
kulturskole, bibliotek og andre 
fritidsaktører.

Innføre ny organisasjons-
struktur og øke 
organisasjonens frie 
og øremerkede midler.

Sørge for gjeninnføring av  
etableringsstøtten og en 
økning i søkbare nasjonale 
midler for feltet.

Gjennomføre et relevant 
opplæringsprogram for 
ungdomsarbeidere i alle 
landets regioner.

Synliggjøre Ungdom og Fritid 
og fritidsklubbfeltets kvaliteter.

Innføre et nytt demokratisk 
ledd i organisasjonen og 
bidra til økt deltakelse i 
lokalt demokrati.

Styrke kulturtilbudet til 
ungdom lokalt, regionalt og 
nasjonalt ved å inngå 
samarbeid med aktørene i 
den kulturelle grunnmuren, 
UKM og andre relevante 
aktører.

Fylle alle studieplasser i 
videreutdanning i «Ungdoms- 
ledelse og fritidspedagogikk», 
arbeide for en bachelor-
utdanning, samt styrke 
ungdomsperspektivet i barne- 
og ungdomsarbeiderstudiet 
på VGS.

Bidra til økt kunnskap om 
fritidsklubbfeltet gjennom 
forskning, datainnsamling 
og formidling nasjonalt og 
internasjonalt.

Sikre ungdoms deltakelse 
i alle ledd av organisasjonen, 
og organisasjonens 
kommunikasjon skal være 
tilpasset målgruppen. 

Styrke ungdoms tilgang på 
egenorganiserte fysiske are-
naer og øke egenorganisert 
aktivitet ved tett samarbeid 
mellom Ungdom og Fritid, 
medlemsklubbene og Tverga.

Etablere nettverk og møte-
plasser for ungdomsarbeidere 
og unge ledere regionalt og 
nasjonalt.

Løfte frem ungdoms egne 
stemmer på relevante arenaer 
lokalt, regionalt og nasjonalt.

Innhente økte drifts- og 
prosjektmidler, og sørge 
for videreføring av Ungdom og 
Fritids Frifond eller
tilsvarende ordninger for 
medlemmer.

Redusere barrierer og øke 
attraktivitet for deltakelse i 
fritidstilbud for ungdom, 
herunder lage kriterier for 
gode ungdomslokaler og 
modell for realisering.

Øke ungdoms deltakelse i og 
kunnskap om demokratiet 
i våre medlemsklubber og 
samfunnet ved satsning på 
kompetanse, konkrete verktøy 
for medvirkning og forslag 
til aktiviteter til våre 
medlemmer.

Ungdom og Fritid skal utvikle  
et brukerregistreringsystem 
for medlemmene som 
ivaretar personvernlovgivning. 

FORMÅL
Ungdom og Fritid skal fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i kommunale og 
kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge.

VISJON
Alle ungdommer har tilgang til fritidsklubber, ungdomshus eller lignende åpne møteplasser, 
som oppleves relevant og bidrar til økt livskvalitet og mestring, der medvirkning står sentralt.

VERDIER
• Demokrati og medvirkning
• Åpen og inkluderende
• Kvalitet og troverdighet
• Tverrfaglighet og samarbeid

HOVEDMÅL

MÅLE- 
INDIKATOR

DELMÅL 1

DELMÅL 2

DELMÅL 3

DELMÅL 4
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• ETABLERINGSSTØTTEN:
Det må gjeninnføres en insentivordning for kommunene, som oppfordrer til å etablere åpne  
møteplasser for ungdom. Dette vil bidra til å utjevne den kommunale skjevheten som er i  
tilbudet i dag, og som potensielt kan forsterkes av kommunereformen. Barnekonvensjonens 
artikkel 31 slår fast at alle barn og unge har rett til en meningsfull fritid. Det kan ikke være 
tilfeldig hvem som har en fritidsklubb og ikke. 

• FRITID SOM EN KOMMUNAL KOSTNAD:
Kostnadsnøkkelen for kommunene tar ikke innover seg at barn og unges fritid også koster 
penger. Ungdom og Fritid ønsker derfor at det øremerkes statlige midler til kommunens  
barne- og ungdomsarbeid i fritidssektoren. Dette bidrar til å styrke de allerede etablerte  
fritidsklubbene og ungdomshusene i landet, og motvirker ustabile driftsbudsjett. Det vil  
også kunne forhindre potensielle nedleggelser ved kommunesammenslåing.

• KVALITETSKRITERIER:
Ungdom har krav på kvalitet i fritidstilbudet sitt. Ungdom og Fritid og Fagforbundet har laget  
kvalitetskriterier for fritidsklubber og ungdomshus, og det er nå på tide at disse innføres som  
en kommunal standard. En slik innføring vil bidra til å utjevne de kommunale ulikhetene i  
kvaliteten som man ser i dag. 

• ERSTATNINGSLOKALER:
Det er behov for en presisering i Plan- og bygningsloven. Dersom fritidsklubblokalet blir  
rammet gjennom politiske vedtak, skal det etableres et likeverdig eller bedre alternativ 
til lokale slik at man kan fortsette driften på tilsvarende måte.
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