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Fritidsklubber er et viktig moment i mange ungdommers hverdag; 
det er et sted de kan få fysisk, psykisk og sosial stimulering. 
Fritidsklubber er en del av det forebyggende arbeidet vi kan gjøre 
mot ungdomskriminalitet og i følge barne-, likestillings- og 
inkluderingsminister Solveig Horne hindrer fritidsklubber 
radikalisering. 

I Oslo er Vestre Aker den eneste bydelen som ikke har en 
fritidsklubb. Dette er ekstra graverende fordi i følge 
befolkningsstatistikken (1.1.2016) er Vestre Aker den bydelen med 
flest barn og unge mellom 6 og 17 år. Statistikken for 2017 viser at 
det er 7 424 barn og unge fra 6-17 år i Vestre Aker. Det er 7 424 
barn og unge uten noen fritidsklubb. 

En annen vesentlig grunn til at en fritidsklubb er noe vi trenger er at 
de økonomiske forskjellene i bydelen er store. Flere unge i Vestre 
Aker kommer fra ressurssterke familier som har råd til å betale 
utgiftene det koster for fritidsaktiviteter. Men det er også en stor 
andel mennesker i Vestre Aker som sliter med økonomien og derfor 
ikke kan sende barna sine på ulike aktiviteter. Barna vil da få 
mindre fysisk og sosial stimulering enn de barna som har 
ressurssterke foreldre som kan betale for deres aktiviteter. Men en 
fritidsklubb kan gi alle barn og unge et gratis tilbud til ulike 
aktiviteter og eventer som vil minske forskjellene i bydelen. 

Alkohol- og rusbruk er et stadig større problem i bydel Vestre Aker. 
Dette er en utfordring for mange ungdommer i Oslo vest, og på en 
fritidsklubb vil de unge bli møtt av ansvarlige voksne med 
kompetanse og erfaring som kan hjelpe de unge med eventuelle 
rus- og alkoholproblemer. Fritidsklubber er en lavterskel rusfri 
arena og derfor er det viktig å få opprettet en i Vestre Aker også. 

En fritidsklubb er et sentralt midtpunkt der unge kan møtes og bli 
kjent på tvers av kultur, religion, bakgrunn osv. Tidlig integrering 
og forståelse på tvers av ulikheter er viktig for unge og vil bidra til 



mer erfarne og dyktigere samfunnsborger.  Dette er noe en 
fritidsklubb vil kunne bidra til, og det vil også gi de unge en sjanse 
til å bli kjent med enkeltpersoner eller grupper de ellers ikke ville 
blitt kjent med. Kort sagt vil en fritidsklubb blande unge på tvers av 
grupper og dette er noe Vestre Aker også bør få muligheten til. 

Unge Høyre er for en fritidsklubb i Vestre Aker og vil gi 
ungdommene i Vestre Aker muligheten til sosial, fysisk og psykisk 
stimulering. Vi i Unge Høyre ønsker et fritidstilbud som kan være et 
lyspunkt i de unges hverdag og som kan bidra til å minske alkohol- 
og rusbruk i bydelen. Fritidstilbudet vil også bidra til å redusere 
effekten av de økonomiske forskjellene i Vestre Aker, og blande 
ungdommene på tvers av ulike samfunnsgrupper. 

Unge Høyre vil: 

• Sikre støtte til fritidsklubber der det er behov for 
fritidsaktiviteter for unge 

• Skape en fungerende fritidsklubb for de unge med fokus på 
psykisk helse, forebygging av alkohol- og rusbruk, fysisk 
aktivitet og inkluderende sosiale eventer



	


