Budsjetthøring, Kommunal- og forvaltningskomiteen
Ungdom og Fritid – landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus er en interesseorganisasjon for
ansatte, ungdom og frivillige i over 630 kommunale fritidsklubber og ungdomshus i Norge.
Kap 571 – Rammetilskudd til kommuner:
Ungdom og Fritid har i lengre tid etterspurt en etableringsstøtte for fritidsklubber og ungdomshus på lik
linje med det frivillighetssentralene får. Dette er viktig for å sikre lik tilgang til gratis fritidsaktiviteter
uavhengig av geografi og bosted. I Norge hadde vi en slik støtte frem til 1997, hvor man fikk et vedtak om
at dette skulle innlemmes i rammetilskuddet til kommunene. Dette har ikke kommet fritidsklubbene til
gode og man har siden den gang og frem til i dag sett en nedgang i antall fritidsklubber, og i antall årsverk.
Derfor må vi se på nye løsninger.
KS sitt Utenforskapregnskap viser tydelig at når kommunen investerer i forebyggende aktivitet, er det
staten og fylkeskommunen som sitter igjen med gevinsten på sikt. Ungdom og Fritid mener at vi må finne
gode kompenseringsordninger for kommunene, slik at det også økonomisk lønner seg å satse på
kommunale fritidsstrukturer og at klubbene ikke blir en årlig salderingspost i kommunebudsjettene. Det
er ikke slik at fritid er ensbetydende med frivillighet. Fritidsklubber og ungdomshus når alle typer
ungdom, men har en viss overrepresentasjon av de særlig utsatte ungdommene fra lavinntektsfamilier,
ungdom med innvandrerbakgrunn og ungdom med sosialt svake relasjoner til skole og foreldre, men med
bedre relasjoner til venner. Uten et støttende lovverk for fritidsklubbene, er det opp til kommunene selv å
velge om de vil ha et profesjonelt ungdomsarbeid eller ikke og dette rammer skjevt.
For å kompensere for manglende lovfesting ber vi komiteen om å vurdere å gjøre fritid til en kommunal
kostnad i delkostnadsnøkkelen for statens overføringer til kommunene.
Kap 590, Post 65 – Områdesatsning:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet setter av 85 millioner til områdesatsning. Ungdom og Fritid
og våre medlemmer har gode erfaringer fra å være med i områdesatsningene. Vi registrerer allikevel at
fritidsklubbene ikke er nevnt i noen av departementenes beskrivelse av satsningen. I særlig utsatte
boområder har nettopp disse tilbudene en svært inkluderende effekt. De fungerer både rus- og
kriminalitetsforebyggende. Men, det er av avgjørende betydning at kommunene og bydelene har
driftsmodeller som gjør at aktivitetene kan være både relevante og attraktive for ungdommene. En
fritidsklubb har i gjennomsnitt 50 000 kroner i årlig driftsbudsjett. Fritidstilbudet i særlig utsatte
boområder skal ikke være annenrangs og det krever profesjonelle ungdomsarbeidere med kompetanse.
Oppfølging av ny kommunelov:
I tråd med Inst. 369 L (2017-2018) skal alle landets kommuner nå etablere en medvirkningsordning for
ungdom. Vi registrere at regjeringen i sitt budsjettforslag ikke har fulgt opp vedtaket med tilstrekkelig
midler til kommunene i form av for eksempel sekretariatsfunksjon. Ungdomsmedvirkning tar tid og det
krever kompetanse, relasjoner og tid til oppfølging hos den som har ansvaret. Husk at dårlig medvirkning
er verre enn ingen medvirkning.
Ungdom og Fritid ber om at det avsattes midler til gode sekretariatsfunksjoner for ungdomsrådene i
kommunen.
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