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Resolusjon 1: Større kommuner må gi bedre fritid 
Sammenslåing av kommuner må ikke føre til en reduksjon i antall kommunale fritidsklubber og 
ungdomshus. Barn og ungdom skal ha tilgang til relevante og åpne møteplasser der de faktisk er 
og bosted skal ikke avgjøre tilgangen til slike arenaer. I januar 2020 er kommunereformen et 
faktum og 119 kommuner skal slås sammen. Norge vil da ha totalt 349 kommuner og Ungdom 
og Fritid har medlemmer i 249 av disse.  

Kommunene kompenseres med midler fra staten i inntil 15 år etter sammenslåingen. Det er 
derfor ingen grunn til å legge ned ungdoms møteplasser.  

I tråd med barnekonvensjonens artikkel 12 har barn og unge rett til å få sin mening hørt i saker 
som angår dem. Det er derfor viktig at kommunene og fylkeskommunene lytter til og skaper gode 
medvirkningsprosesser for barn og unge i arbeidet med nye kommuner og fylkeskommuner.  

Ungdom og Fritid skal jobbe for at kommunene fortsetter å prioritere fritidsklubber og 
ungdomskulturhus ved å:  

• Jobbe for økte frie midler til kommunene  
• Synliggjøre viktigheten av barn og unges medvirkning når kommuner slås sammen.  
• Bistå med relevant informasjon til kommunene  
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Resolusjon 2: Kultur på unges premisser 
Fritidsklubbene er en av de største arenaene for ungdomskultur. Ved å tilrettelegge for at 
ungdom skaper sine egne kunst- og kulturuttrykk, skaper man rom for at ungdom kan produsere 
sin egen kultur som en kommentar og tilbakemelding til samfunnet. Dette gjør ungdomskulturen 
på fritidsklubber og ungdomskulturhus til ytringer og demokrati.  

Dagens kulturliv er tilrettelagt for voksne, og ungdom har få arenaer tilrettelagt for sitt kulturliv. 
Kulturfeltet må sørge for rusfrie og ungdomsaktuelle konserter, forestillinger og utstillinger. 
Ungdom som konsumenter og produsenter er ikke underordnet det voksne kulturlivet og må 
anerkjennes for sin egenverdi.  

Ungdom og Fritid mener at fritidsklubbene må få sin rettmessige plass i den nye barne- og 
ungdomskulturmeldingen.   
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Resolusjon 3: Gi ungdom ekte idealer 
Den sterke fokuseringen på usunne kroppsidealer som gjør seg gjeldende overfor stadig yngre 
aldersgrupper, gir grunn til bekymring. Både offentlige myndigheter, næringsliv, skole, idrett, 
fritidsklubber, foresatte og påvirkere har et ansvar når det gjelder å dempe kroppspress blant 
unge.  

I Oslo bystyre ble det i 2018 vedtatt et forbud mot reklame med retusjerte bilder med mindre de 
er tydelig merket. Dette var resultatet av en lang kamp mot reklame som gir falske inntrykk av 
virkeligheten og dermed bidrar til kroppspress blant unge. Ungdom og Fritid stiller seg bak dette 
vedtaket og ønsker at dette skal bli normen nasjonalt. 

Påvirkere har et spesielt stort ansvar når det kommer til kroppspress. Det er viktig at offentlige 
personer med så stor påvirkning på ungdom tar bevisste grep for å være gode forbilder. 

Lovverket må styrkes og næringslivet må bli mer bevisst sitt etiske ansvar overfor barn og unge. 
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Resolusjon 4: Lovfesting av fritidsklubber og ungdomskulturhus 
Fritidsklubbene er en av svært få kommunale tjenester som ikke er lovpålagt i kommunene. 
Ungdom og Fritid stiller seg undrende til at Stortinget har lovfestet kommunale tjenester frem til 
et visst punkt (eks: Kulturskolen og folkebibliotekene), og latt noen stå igjen. Dette bidrar til å gi 
noen kommunale tjenester konkurransefortrinn på et uriktig grunnlag.  

Dette setter fritidsklubbene i en sårbar posisjon når kommunebudsjettene skal behandles. Det 
holder altså ikke med en finansieringsmodell basert på frie midler når disse går med til å dekke 
overforbruk i allerede lovfestet aktivitet. Behovet for øremerking bemerkes også av 
barnekomiteens avsluttende merknader til Norges femte og sjette periodiske rapport på 
barnekonvensjonen.  

De som taper på dette er blant annet ungdom med sosialt svake relasjoner til foreldre, skole og 
venner, ungdom med innvandrerbakgrunn og ungdom fra familier i vedvarende lavinntekt. Altså 
noen av de ungdomsgruppene som fritidsklubbene når.  

Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid  

Europarådet kom med sin første anbefaling på ungdomsarbeid i mai 2017. Den sier i klartekst at 
alle medlemsland, inkludert Norge, burde etablere:  

1. Lovmessig og politisk forankring til ungdomsarbeidet  
2. Bærekraftig finansiering- og strukturer  
3. Forbedret koordinering på tvers av sektorer og mellom lokale og nasjonale myndigheter  
4. Et kompetansebasert rammeverk for utdanning og opplæring av ungdomsarbeidere  
5. Passende metoder for tilsyn og evaluering av effekten og resultatene av ungdomsarbeidet.  

Ungdom og Fritid krever en lovmessig forankring av åpne møteplasser for ungdom.   



6 
 

Resolusjon 5: Ungdomsarbeid er folkehelsearbeid 
Folkehelse og livsmestring er viktige begreper som går hånd i hånd. Livsmestring dreier seg om å 
kunne forstå, og påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Nettopp mestring, 
sammen med opplevelsen av å ha mening i livet og å oppleve samhold er viktige faktorer når vi 
snakker om god folkehelse. Dette er noe av det viktigste fritidsklubber og ungdomskulturhus 
jobber med, og derfor mener Ungdom og Fritid at fritidsklubber og ungdomskulturhus må anses 
som et folkehelsetiltak.  
 
Det å ikke kunne delta i sosiale aktiviteter på bakgrunn av dårlig helse kan bidra til utenforskap, 
ekskludering og mangel på fysiske sosiale møteplasser. Ved siden av å drive med sosialfaglig 
arbeid, er fritidsklubber og ungdomskulturhus åpne møteplasser, og en bred kulturarena for 
utøvelse av, og deltakelse i ulike kulturaktiviteter. Klubbene er en øvingsarena, men også en 
visnings- og mestringsarena. Det er ingen formelle krav til prestasjon, og det er gratis å delta.  
 
Fritidsklubber og ungdomskulturhus er åpne og inkluderende møteplasser som bidrar til at alle 
ungdommer har et sted å være fritidsaktive uavhengig av sosial, økonomisk, geografisk og 
kulturell bakgrunn.  
 
Kommunene må anerkjenne fritidsklubber og ungdomskulturhus som en del av 
folkehelsearbeidet.   
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Resolusjon 6: Stemmerett for 16-åringer 

Ungdom er storforbrukere av offentlige tjenester, og bør få muligheten til å påvirke hvem som 
skal bestemme over disse.  

I kommunevalget i 2011 og 2015 gjennomførte 20 kommuner en pilot med stemmerett for 16 
åringer. Resultatene fra forsøkene i 2011 viste at tidlig inkludering i demokratiet kan skape mer 
involvering senere. Dagens 16-åringer har alle forutsetninger for å delta: De har fullført 
obligatorisk skolegang, de er gamle nok til å betale skatt og de kan bli fengslet dersom de bryter 
loven. 

Personer under 18 år kan forplikte andre etter fullmakt. Det vil si at en 
kommunestyrerepresentant under 18 år kan binde kommunen rettslig i kraft av sitt folkevalgte 
verv.  

Ungdom og Fritid mener at 

• Aldersgrensen for allmenn stemmerett bør senkes til 16 år i Norge.  
• Valgbarhetsalderen burde følge aldersgrensen for allmenn stemmerett og bør derfor 

også senkes til 16 år.  
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Resolusjon 7: En støtte til klimaungdommen 
Ungdom og Fritid er opptatt av at barn og unges stemmer skal bli hørt, og tas på alvor. 

Den siste tiden har ungdom både i Norge og i resten av Europa vist et stort engasjement i saken 
om miljø og klima. Det er ingen tvil om at denne saken er en av vår tids største utfordringer.  

Vi i Ungdom og Fritid mener at dette engasjementet må heies på og støttes. Vi er bekymret for 
den oppførselen som mange voksne har vist via media og på sosiale medier, hvor de unges 
engasjement i denne viktige saken blir latterliggjort og ikke tatt på alvor.  

Ungdom og Fritids landsting vil med dette gi vår fulle støtte til ungdommen som engasjerer seg i 
denne saken. Vi heier på engasjementet deres, og vi oppfordrer samtidig politikere, og andre om å 
vise ungdom den respekten de fortjener og lytte til hva de unge har å si – det er tross alt de som 
er vår fremtid!   
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