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HP-innspill fra Ungdomsrådet
Handlingsplanen 2021 – 2024 ble presentert for Ungdomsrådet av kommunaldirektør
Kristin Nilsen i rådets møte onsdag 28.10. Vi i Ungdomsrådet hadde på forhånd satt oss
godt inn i handlingsprogrammet. Ungdomsrådets innspill kommer som følger.

SKOLEN
På HP side 41 står det et avsnitt om «Skolen som samfunnshus» og senere på side 47
står det om «Sambruk av skolebygg». Vi ser på disse to avsnittene som veldig like og
har derfor skrevet om dem som det.
Under «Sambruk av skolebygg» følger blant annet et forslag til sammenslåing av
Ungdom og fritid sine nåværende fritidsområder og skoler i nærområdet. Siste setning i
avsnittet går som følger: «Tiltaket medfører at dagens lokasjoner kan allokeres til andre
formål», vi ser på dette som et problematisk forslag.
Samfunnshus som Marie Plahte og Helset (som består av Flisespikkeriet og Spillhuset)
er 2 av 7 fritidshus i Bærum, som drives og styres aktivt av Ungdom og Fritid. Disse
arenaene er spisset på veldig forskjellige interesser og hobbyer, noe som ikke ville vært
mulig å gjøre på samme måte ved å allokere rekvisitaen til skolene.
Disse fritidsområdene har flere enn bare en funksjon. De har også til formål å skape et
sted for ungdom å opprettholde seg som ikke er hjemme eller på skolen, ved å være
spisset på ulike interesser, skaper det en større sannsynlighet for ungdom å finne sitt
sted de ønsker å dra, der de kan komme å være som de er og møte ungdom med like
interesser.
Ungdomsrådet var på besøk hos alle fritidshusene i Bærum i forrige periode der de fikk
en god introduksjon til hva som skjer på de ulike områdene. Noen av medlemmene i
rådet bruker også disse husene regelmessig og har bare hatt positive opplevelser. Noen
våre eldre medlemmer deltok også som «crew» på et opplegg Ungdom og Fritid hadde
i høstferien, der de møtte mange på sin egen alder, som da går på videregående skole.
Der virker det som om de bruker tilbudene godt. Vi kan ikke forvente at disse
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ungdommene på 15 til 19 år skal begynne å dra til ungdomskolen for å utnytte de
samme tilbudene, det er rett og slett urealistisk.
Skolen som samfunnshus
«Skolen som samfunnshus»-avsnittet fremmer idéen om muligheten for å bruke skolens
tomme lokale utover kvelden som samfunnshus, på samme måte som Ungdom og Fritid
bruker sine områder i dag. Det er poengtert at bibliotekene kan være et godt eksempel
på hvilke rom på skolen som kan brukes. En stor del av skolene i Bærum har biblioteker
på 30 kvadratmeter, noe som blir veldig lite plass for å kunne gjøre ting på. Vi mener
dette vil passe for yngre barn mer enn ungdom fra 13 – 19 år, og at dette blir nødt til å
operere parallelt og uavhengig av dagens samfunnshus.

OMSTILLING UNGDOM OG FRITID
Det er poengtert på HP side 48 under «Omstilling Ungdom og Fritid» at det er et mål å
spisse tjenestetilbudene mot spesifikke målgrupper i tråd med målsettingen i Sammen
om velferd. Sånn vi forstår denne setningen virker det som at det foreslås at vi skal
spisse Ungdom og Fritid sitt arbeid mer mot barn og ungdom som kanskje sliter litt mer
enn andre. Hva skjer da med ungdommen som ikke sliter, men som fortsatt bruker
fritidsområdene, skal de miste all mulighet til å bruke dem?
Vi i hele rådet har fått et inntrykk av at Bærum kommune ønsker å bevare ungdommen i
Bærum. Vi fikk høre tidlig i perioden at en stor del av ungdommen ikke kommer tilbake
til Bærum etter at de har fullført høyere utdanning. Vi mener at ved å svekke økonomien
til Ungdom og Fritid, svekkes også de få fritidsområdene vi har, noe som er en
grunnleggende årsak til at flere forlater kommunen vår. Hvorfor skal de komme tilbake
når andre kommuner har et større tilbud til ungdom.
Vi ser allerede tegn til dette på ungdom som går på ungdoms- og videregående skoler
øst i Bærum. Bærum Øst-ungdommen drar mye heller til et Oslo som har mye mer å
tilby, enn å dra inn til Sandvika som har meget lite å tilby, annet enn McDonalds på
kjøpesenteret. Svekker vi økonomien til Ungdom og Fritid, oppmuntrer vi dette til å
fortsette.
Ønsker vi å endre denne trenden i østre Bærum trenger ungdommen en grunn til å dra
inn til Sandvika. Et eksempel på en sånn grunn, er noe som er hvert i snakk om i lang
tid, et ungdomshus/fritidshus/samfunnshus i Sandvika.
Covid-19
Igjennom 2020 har hele verden vært preget av en pandemi, denne har hatt stor
innflytelse på mye av hva som har blitt gjort og hva som ikke har blitt gjort. Pandemien
har svekket mange sider ved vårt samfunn, men en av de som ble ekstra truffet er
ungdomsgenerasjonen. Ungdomstiden er kanskje den tiden der du er mest sosial, så ved
å bli nødt til å sitte inne i flere måneder, også miste muligheten til å gjøre mye, kan den
mentale helse forvitre litt underveis. Ungdom og Fritid gjorde en god jobb i hele våres,
de satt opp en discord server, hvor ungdom som vanligvis bruker fritidsområdene kunne
møtes digitalt, for å snakke, spille og egentlig gjøre akkurat det de vil uten å møte
fysisk. Ungdom og Fritid arrangerte også regelmessige begivenheter for å oppfordre
ungdom å komme å delta.
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BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE
Ungdomsrådet er imot forslaget om kutt i brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Etter
vårt syn misforstår kommunedirektøren hva hensikten med BPA er.
Kommunedirektøren ønsker å kutte i tjenesten for å vurdere om andre tjenester er bedre
egnet for innbyggeren. BPA må forstås som et likestillingsverktøy, altså skal tjenesten
bidra til at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne leve et fullverdig liv, med
samme muligheter som andre. Når kommunedirektøren ønsker å frata personer over 67
år BPA, minner Ungdomsrådet om at loven ble endret i 2019, slik at personer som fikk
BPA før de fylte 67 år, fortsatt har rett på ordningen etter fylte 67. Videre er BPA et
verktøy som skal sikre at funksjonshemmede skal kunne jobbe, ta en utdanning og i det
hele tatt være aktive samfunnsborgere. Rådet stiller spørsmål ved om det i det hele tatt
er noe å spare på dette, da alternativet til BPA, kan være institusjon eller at man ikke
kan bidra i samfunnet gjennom arbeid.
Funksjonshemmede trenger ikke pleie og omsorg, de trenger likestilling, og da er kutt i
BPA et steg i feil retning!

KONKLUSJON
Vi fikk høre tidlig i perioden at Bærum mister en stor andel ungdom etter videregående
skole, som ikke kommer tilbake etter høyere utdanning. Vi har fått et inntrykk av at
Bærum kommune ønsker å bevare ungdommen i Bærum, men med denne
budsjettstrategien blir det vanskelig. Vi tenker at Ungdom og Fritid sin økonomi burde
styrkes, ikke svekkes. Vi mener at skoler som samfunnshus er et tilbud som vil passe
mer for yngre barn enn ungdom mellom 13 – 19 år, og at det blir nødt til å operere
parallelt og uavhengig av våre nåværende fritids og samfunnshus.
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