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Meningsfylt fritidstilbud for alle unge 

Barn og unge har rett på en meningsfull fritid, der de er med å påvirke egen hverdag, opplever og 

utvikler kulturuttrykk og utvikler nye ferdigheter. Det er et fellesansvar å sørge for at alle barn og 

unge uavhengig av bakgrunn har noe meningsfylt å gjøre. 

En av de verste konsekvensene av de økende forskjellene mellom folk er at over hundre tusen barn 

vokser opp i fattige familier. Ungdom med foreldre som har dårlig råd får dårligere mulighet til å 

være med i idretten eller oppleve kultur. Derfor er det viktig med lavterskel møteplasser for alle, 

hvor alle blir møtt på likefot. Det holder ikke almisser og særtilbud for de som vokser opp med minst, 

vi må skape arenaer hvor unge med alle slags bakgrunner møtes på likefot. 

 

Åpne og gratis møteplasser 

Alt for ofte blir fritidsklubber lagt ned og ungdoms fritid nedprioritert. I følge Ungdata varier 

deltagelsen i ungdomsklubb stort. Noen kommuner er det opp mot 80 % deltagelse blant elever i 

ungdomsskolen, har andre bare 11 % deltagere. Det kan tyde på at tilbudet er svært varierende i 

landet, både når det gjelder tilgang og kvalitet. Barn og unge ofte har dårligere mulighet til å påvirke 

disse beslutningene enn andre. Derfor er tiden inne for å lovfeste ungdommers rett til lavterskel 

fritidstilbud i alle kommuner. En rett som sikrer at fritidstilbudet er åpent og gratis, med tilstrekkelig 

grunnbemanning og kompetanse, og der barn og unges rett til medvirkning er fastslått. Det må være 

retningslinjer som sikrer nok ansatte med riktig kompetanse og medvirkning for ungdommen. Utover 

dette er alle kommuner forskjellige, og må selv ha muligheten til å utforme tilbudet slik det passer de 

best sammen med ungdommene. 

 

Utstyrsordning for alle 

For mange barn og unge får ikke deltatt på fritidstilbud fordi familiene deres ikke har råd til utstyr. 

Derfor har det blitt opprettet stadig flere utstyrssentraler, men kvaliteten er veldig varierende. I følge 

Fafo-rapporten Fra deltagelse til mestring fra 2018 vet vi at utstyret må ha god kvalitet og være av 

god kvalitet, og ordningen må være kjent og tilgjengelig for alle. Bruken går opp når ordningen 

fremstår universell og ikke som et fattigdomstiltak. Sentralene kan ikke være et annenrangs tilbud for 

de fattige, men et universelt tilbud for alle barn og unge for å låne utstyr. Derfor vil SV at det innføres 

retningslinjer for kvalitet og tilgjengelighet. 

 

Likere tilgang til kulturopplevelser 

Alle barn og unge skal ha muligheten til å oppleve gode kulturtilbud, alt fra kino, via konserter, til 

teater. Men det er ikke alle som har muligheten, på grunn av foreldrenes lommebøker. Gode 

kulturopplevelser er viktig for å skape mening i hverdagen, bygge felleskap og utfordre hver enkelt. 

Det kan vi ikke sette en prislapp på. Under den rødgrønne regjeringen hadde vi en nasjonal ordning 

som støttet fylkeskommunene med midler til kultur- og aktivitetskort, en ubyråkratisk ordning som 

ga alle barn og unge rabatt på kulturtilbud og fritidsaktiviteter. Et av den mørkeblå regjeringens 

første usosiale kutt var å fjerne denne ordningen. SV ønsker å skape en ny lignede ordning, gjennom 

en nasjonal støtteordning til fylkene. Fylkene kan med støtteordningen selv utvikle sine kultur- og 
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aktivitetskort, og inngå avtaler med de lokale kulturtilbyderne og foreningene. I tillegg bør alle barn 

og unge ha muligheten til å gratis besøke landets museer. Her bør de nasjonale museene gå foran, og 

staten bør støtte museene rundt om kring i landet økonomisk til å gjøre det samme.  

SV vil 

• Innføre lovfestet rett for barn og unge i alle kommuner til et åpent og gratis fritidstilbud, 

der grunnbemanning og kompetanse er tatt med og unges rett til medvirkning er 

fastslått. 

• At alle barn og unge skal ha tilbud om å låne utstyr for å delta på fritidsaktiviteter, 

gjennom å innføre kvalitets- og tilgjengelighetsretningslinjer for utstyrssentralene. Dette 

må følges opp med statlige midler.  

• Innføre nasjonal støtteordning til kulturrabatt som fylkene oppretter. 

• Gi gratis adgang til museer for alle under 18. 
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