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HØRING - SAK OM FRITIDSTILBUD TIL BARN OG UNGE I OSLO KOMMUNE 
 

Byrådet vil fremme en byrådssak om bydelenes fritidstilbud til barne- og ungdomsbefolkningen 

i løpet av våren. Bakgrunnen for saken er følgende verbalvedtak fra bystyret: 

 

 Budsjettvedtak 2018: H Sak om ungdomsklubber: «Byrådet bes legge fram en sak om 

ungdomsklubber i Oslo. Saken må blant annet greie ut om det eksisterende tilbudet og 

vurdere behovet for å etablere flere ungdomsklubber i forskjellige deler av byen.» 

 

 Budsjettvedtak 2019:H Sak om fritidstilbud til ungdom må belyse rehabiliteringsbehov 

for bl.a. fritidsklubber. Bystyret ber byrådet i varslet sak om fritidstilbud til ungdom 

belyse omfang av rehabiliteringsbehov for bl.a. fritidsklubber. 

 

Avgrensing av saken er gitt slik: I verbalvedtaket er ordet «ungdomsklubber» benyttet. Om 

saken kun skal omhandle ungdomsklubber blir relevante deler av bydelenes barne- og 

ungdomsarbeid utelatt fra saken. Saken vil derfor handle om fritidstilbud til barn og unge i regi 

av bydelene, de fysiske møteplassene for barn og unge som er en del av bydelenes ordinære 

drift. Primært er det tilbud til ungdom som vil behandles. Andre innsatser og tilbud rettet mot 

barn og unge vil bare kort nevnes der det er relevant. 

 

Vedlagt følger høringsutkast til «sak om fritidstilbud til barn og unge i Oslo kommune». Vi ber 

spesielt om tilbakemeldinger på hvordan høringsinstansene vurderer forslagene til mål, 

strategier og tiltak og korrigere eventuelle feil, mangler eller overlappende informasjon om 

ansatte (årsverk/personer) og bydelens fritidstilbud. Flere av disse er markert med rødt i 

utkastet. Vi ber også om gode forslag til tittel på saken.  

 

I verbalvedtaket er det skrevet at saken skal vurdere «behov for å etablere flere 

ungdomsklubber i forskjellige deler av byen». Ungdomsklubber er også her å forstå som 

fritidstiltak. Bydelene har selv ansvar for å drive og utvikle fritidstilbud til barn og unge. Vi ber 

derfor bydelene uttale seg om dette der det ansees som relevant. Blant annet i 
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Kommunerevisjonens rapport 9-2018 Bydelenes forebygging av utenforskap blant barn og 

unge ble det pekt på enkelte utfordringer knyttet til fritidstilbud. Det kan også være relevant 

informasjon om dette i andre sammenhenger.  

 

 Høringsuttalelsen sendes så snart den er klar og senest fredag 5.april 2019 for at 

innspillene skal kunne innarbeides i saken. 

 

Det vil ikke bli gitt utsettelse på fristen da det er svært knappe frister videre for å rekke å 

fremme saken for bystyret før sommeren. Eventuelle manglende vedtak fra bydelsutvalg kan 

ettersendes. Høringssvaret merkes med vår ref: 201900225. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

 

Svein Lyngroth 

kst. kommunaldirektør 

Knut Egil Asprusten 

seksjonssjef 
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Vedlegg: 1. Utkast til høring sak fritidstiltak pr. 22.02.19.docx 
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Bydel Bjerke;Postboks 13 Økern;0508 OSLO; 

Bydel Alna;Postboks 116 Furuset;1001 OSLO; 

Bydel Frogner;Postboks 2400 Solli;0201 OSLO; 

Bydel Gamle Oslo;Postboks 9406 Grønland;0135 OSLO; 

Bydel Grorud;Ammerudveien 22;0958 OSLO; 

Bydel Grünerløkka;Postboks 2128 Grünerløkka;0505 OSLO; 

Bydel Nordre Aker;Postboks 4433 Nydalen;0403 OSLO; 

Bydel Nordstrand;Postboks 98 Nordstrand;1112 OSLO; 

Bydel Sagene;Postboks 4 Torshov;0412 OSLO; 

Bydel St. Hanshaugen;Postboks 6999 St. Olavs plass;0130 OSLO; 

Bydel Stovner;Karl Fossums vei 30;0985 OSLO; 

Bydel Søndre Nordstrand;Postboks 180 Holmlia;1203 OSLO; 

Bydel Ullern;Postboks 43 Skøyen;0212 OSLO; 

Bydel Vestre Aker;Sørkedalsveien 150 B;0754 OSLO; 

Bydel Østensjø;Postboks 39 Bogerud;0621 OSLO; 

 

 


