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FRITIDSERKLÆRINGEN - ØYER KOMMUNES OPPFØLGING: INNSPILL 
 
 
Vedlegg: 
1. Fritidserklæringen 
2. Oppdrag 31: Rett på fritid – redd Barna 
3. Spørreundersøkelse om barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter Øyer kommune 
4. Livssynsnøytrale gratis fritidstilbud for barn og unge i Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
FNs konvensjon om barnerettigheter 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 
Kommunedelplan kultur og fritid 2016-2025 
Frivilligmelding for Øyer kommune 2020-2024 
Mld.St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv et trygt samfunn 
Mld.St. 13 (2018-2019) Mulighet for alle – Fordeling og sosial bærekraft 
Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege 
frivilligheitspolitikken 
 
 
Sammendrag: 
En tverrfaglig administrativ arbeidsgruppe er nedsatt for å sikre at Øyer kommune følger 
sine forpliktelser i forhold til «Fritidserklæringen». Arbeidsgruppen ønsker rådenes 
vurderinger og innspill i prosessen frem mot måloppnåelse. 
 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
«Fritidserklæringen» signert i 2016, forplikter alle signerende parter til å arbeide med å 
sikre at alle barn i Norge skal få mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert 
fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.  
 
Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 31:  
«Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter 
som passer for barnets alder, og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. 
Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og 
kunstneriske liv, og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, 
kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.» 
 
Fritid kan defineres som den tiden vi disponerer til fritt valg av aktiviteter en har lyst til å 
gjøre, men ikke må. Det dreier seg om tid i løpet av døgnet en ikke sover, spiser eller 
utfører andre oppgaver som må gjøres som for eksempel gå på skole eller arbeide. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf
https://www.reddbarna.no/oppdrag-31-rett-pa-fritid?pid=RB-DMFileBase-DownloadFile
https://www.reddbarna.no/oppdrag-31-rett-pa-fritid?pid=RB-DMFileBase-DownloadFile
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html
https://www.oyer.kommune.no/frivilligmelding.539685.no.html
https://www.oyer.kommune.no/frivilligmelding.539685.no.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20182019/id2630508/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/?ch=1
https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf
https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen


 
Med utgangspunkt i Fritidserklæringen, rapporten Oppdrag 31: Rett på fritid og Øyer 
kommunes oppvekstprofil har tjenesteenhetene Helse og familie og Kultur og 
fellestjenester satt sammen en arbeidsgruppe som skal jobbe med Øyer kommunes 
oppfølging av Fritidserklæringen. 
 
Arbeidsgruppen består av: 
Fra Helse og familie: Liv Kari Enge og Mai-Lise Steinsli 
Fra Kultur og fellestjenester: Hilde Odden Rom og Øyvind Selnes 
Leder: Hilde Odden Rom 
 
Referansegruppe: Ungdomsrådet 
 
Styringsgruppe: Tjenesteledere Helse og familie og Kultur og fellestjenester. Andre 
tjenesteledere som har ansvar for tjenester som blir berørt av prosjektet inviteres inn ved 
behov.  
 
Mål:  
Alle barn og unge i Øyer har mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet 
utover utvidet skoledag, uavhengig av foreldrenes sosial og økonomiske situasjon. 
 
Oppdrag til arbeidsgruppa:  
1. Gjennomgang av fem barrierer for deltakelse: Status Øyer kommune.  
2. Hvilke tilbud finnes i Øyer kommune i dag som gir bidrag til måloppnåelse? 
3. Hvordan forbedre effekten av dagens tilbud?  
4. Hvilke nye tiltak, i prioritert rekkefølge, kan bidra til bedre måloppnåelse? 
5. Ivareta bærekraftperspektivet ved forslag av tiltak. 
 
Fem barrierer for deltakelse er definert i rapporten Oppdrag 31: Rett på fritid: 
1. Transport 
2. Penger 
3. Prestasjonspress og psykisk helse 
4. Tilgjengelighet og inkludering 
5. Mangel på møteplasser 
 
Fremdrift: 
Arbeidsgruppen har gjennomført spørreundersøkelse om de fem barrierene på mellomtrinn 
og ungdomsskole i Øyer kommune høsten 2020. Svarprosent: 41%. Gruppen har kartlagt 
hvilke tilbud som finnes i kommunen i dag som bidrar til måloppnåelse. 
 
Innspill: 
Arbeidsgruppen ber rådene om å komme med vurderinger og innspill i forhold til de fem 
punktene gruppen skal løse: 
1. Gjennomgang av fem barrierer for deltakelse: Status Øyer kommune. Se vedlegg 3. 
2. Hvilke tilbud finnes i Øyer kommune i dag som gir bidrag til måloppnåelse? Se vedlegg 

4. 
3. Hvordan forbedre effekten av dagens tilbud?  



4. Hvilke nye tiltak, i prioritert rekkefølge, kan bidra til bedre måloppnåelse? 
5. Ivareta bærekraftperspektivet ved forslag av tiltak. 
 
 
Vurdering: 
Svarprosenten fra spørreundersøkelsen er for lav til at arbeidsgruppen mener at temaet er 
tilstrekkelig belyst. For å sikre at mangfoldet av barn og unge blir involvert og hørt bes 
rådene om å uttale seg. 
 
 
Kommunedirektøren ber om rådets innspill. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør


