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FRITIDSERKLÆRINGEN - ØYER KOMMUNES OPPFØLGING
Vedlegg:

1. Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Spørreundersøkelse om barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter Øyer kommune
Fritidserklæringen
Oppdrag 31: Rett på fritid – redd Barna
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». Tjenesteutvalget blir i denne saken
orientert om «Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen».
Saksutredning:
Bakgrunn
«Fritidserklæringen» signert i 2016, forplikter alle signerende parter til å arbeide for 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.
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 arbeide med Øyer kommunes
oppfølging av Fritidserklæringen.
Mål:
Alle barn og unge i Øyer har mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet
utover utvidet skoledag, uavhengig av foreldrenes sosiale 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.
Metode:
For å løse oppdraget er det gjennomført en digital spørreundersøkelse i mellomtrinnet og
ungdomstrinnet i grunnskolen. I tillegg er det innhentet tilbakemeldinger fra
ungdomsrådet, flerkulturelt råd og fellesråd for eldre og personer med
funksjonsnedsettelser.
Rapport:
Det vises til vedlegg 1 for resultatet av gruppens arbeid med oppdraget.
Vurdering:
Kommunedirektøren viser til arbeidsgruppens kommentarer om status i Øyer når det
gjelder de fem barrierene som hindrer deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge. En del
av statusen er at mer enn et av ti barn i Øyer lever i husholdninger med vedvarende
lavinntekt (2018), dette er høyere enn gjennomsnittet for fylket og for landet.
Arbeidsgruppen lister opp mange treffsikre tiltak som vil bidra til å redusere barrierene for
deltakelse, og som dermed vil forbedre kommunens oppfølging av Fritidserklæringen.
Tiltakene er gitt prioritet 1, 2 eller 3, der prioritet 1-tiltakene er kjennetegnet av en
kombinasjon av lav kostnad og forventet høy effekt. Realisering av mange av tiltakene er
avhengig av et utvidet tverrfaglig samarbeid, dette må prioriteres fra administrasjonens
side. Tiltak som er avhengig av økte rammer vil bli synliggjort i økonomiplanprosessen til
høsten.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget tar «Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen» til
orientering.
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