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Budsjetthøring, Helse- og omsorgskomiteen 
 
Fritidsklubbene ble etablert som en rusforebyggende aktør på ungdomsfeltet i 1953. Siden den    
gang har fritidsklubbene antatt både en sosialfaglig og en kulturfaglig innretning. 
 
Kap 714 – Folkehelse 
Post 70 – Rusmiddeltiltak:  
Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett avsatt 9,4 millioner kroner til styrking av det 
rusmiddelforebyggende arbeidet. Over 100 000 ungdom er jevnlige brukere av fritidsklubber og 
ungdomshus rundt om i landet. Fritidsklubbene når alle typer ungdom, men har en viss 
overrepresentasjon av barn og unge fra lavinnteksfamilier, ungdom med innvandrerbakgrunn og 
ungdom med sosialt svake relasjoner til skole og foreldre, men med sterkere vennerelasjoner. Dette 
illustrerer på mange måter at fritidsklubbene når akkurat de gruppene som er særlig sårbare ovenfor 
tidlig rusdebut, og det illustrerer at fritidsklubbene fungerer som en motkraft mot ensomhet. 
 
Ensomhet – det er svært positivt at regjeringen setter fokus på den økende ensomheten i 
befolkningen og styrket arbeidet mot ensomhet med 11,3 millioner kroner. 
 
Post 21 – Spesielle driftsutgifter: 
Program for folkehelsearbeid i kommunene: Ungdom og Fritid mottar i dag prosjektstøtte til et 
opplæringsprogram for ungdomsarbeidere. Opplæringsprogrammet skal gi ungdomsarbeidere 
styrket kompetanse på medvirkningsarbeid med ungdom og skal bidra til etableringen av unge 
ledere. Prosjektet har gitt oss verdifulle samarbeid med fylkeskommunene, som på sikt vil styrke 
arbeidet i norske fritidsklubber. Vi opplever allikevel at det er en utfordring at disse prosjektene ikke 
støttes av følgeforskning. Vi foreslår derfor at man legger til 2 millioner kroner til følgeforskning av 
Ungdom og Fritid sitt opplæringsprogram. 
 
Møteplass Folkehelse: Regjeringen har i sitt forslag til budsjett avsatt 0,5 millioner kroner til 
Frivillighet Norge for å drive Møteplass Folkehelse. Ungdom og Fritid spilte også ved forrige 
statsbudsjett inn at det burde etableres en Møteplass Folkehelse Ung, hvor barn og unge får 
mulighet til å komme med verdifulle innspill til hvordan man best kan legge til rette for en bedre 
folkehelse i ungdomsbefolkningen. Ungdom og Fritid foreslår derfor at det avsettes ytterligere 0,5 
millioner kroner til Møteplass Folkehelse Ung.  
 
Merknader 
Kapittel 714 – Folkehelse  
Post 21: For å sikre best mulig innretning og effektiv videreføring av gode tiltak i program for 
folkehelsearbeid, avsettes det 2 millioner kroner til følgeforskning av Ungdom og Fritid sitt 
opplæringsprogram for ungdomsarbeidere.  
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Post 21: Barn og unge har i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12 rett til å si sin mening og bli 
hørt. Det avsettes derfor 0,5 millioner kroner til et forsøk med Møteplass Folkehelse Ung, hvor barn 
og unge kan ta del i utviklingen av fremtidens folkehelsearbeid. 
 
 
Mvh,  
Ungdom og Fritid  


