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Frivillig ung
domsarbeid 
er viktig 

- Kommunen oppfyller ikke sitt ansvar når de gjelde~ 
opprettelse av nye fritidsklubber. UngdomEsektoren 1 

kommunen burde hatt'tilbud for alle, sier Pettt>r Benestad 
til «Vi Unge». Benestad er ansatt som ungdomssekretær i 
Lillehammer kommune. 

- Vi håper å få opprettet en 
fri tidsklubb hvert år, men det 
er opp til politikerne om detlar 
seg gjennomføre. Over nyttår 
vil vi prøve å arbeide videre 
med det påbegynte, jeg tenker 
blant annet på Holme fritids
senter. Dessuten vil vi forsøke 
å få i gang aktiviteter på gamle 

yre skole, som vesentlig skal 
amle Vingnes-ungdom. Vi 

som jobber med ungdom i 
kommunen ergladeforaltdet 
frivillige arbeidet som drives, 
og vil støtte opp om alt slikt 
ungdomsarbeid . 

- Dette med å støtte opp, det 
er ikke bare fine ord, det da? 
Budsjettposten for bevilgnin
ger til ungdomsarbeidet i kom
mtlnen er på 25 000 kroner. 
Hvor blir det av praktisk 
hj lp? 

- Det er ikke helt riktig, det
te med de 25 000 kroner. Kom
munen gir støtte i form av sub
sidiering når det gjelder leie 
av kommunale lokalerDess
uten har sosialkontoret en ser
viceavdeling som leier ut 
filmapparat , platespiller osv . 
gratis . Men vi er selvsagt klar 
over at det er knapt med 25 000 
kroner, og foreslo at denne po
sten måtte heves . Dette sa for
mannskapet nei til. Ellers har 
vi ikke møtt motstand fra 
politikerne. En av våre 
oppgaver . er å overbevise 
politikerne om at det trengs 
mer penger, men det er van
skelig med den nåværende 
økonomiske situasjon i kom
munen . 

MOTORSENTER 
Motorungdommen har i 

¾engre tid etterlyst et sted der 
de kan drive sin aktiviteter. 
Hva vil kommunen gjøre for 
dem? 

- Vi arbeider med å få i 
gang et motorsenter. Det ene
ste problemet er hvor senteret 
skal være . Gamle Hammer
seng pensjonatskole har bl.a. 
vært på tale . Vi håper dette 
kan bli et senter ikke bare for 
MC-klubben, men for all 
motorinteressert ungdom. Det 
er ønskelig at MC-ungdommen 
kan drive senteret mest mulig 
selv. Dette har gitt gode 
resultater andre steder. MC
klubben har tidligere hatt 
problemer med naboer som 
har syntes det ble for mye 
bråk. Det er viktig at begge 
_parter jenker seg, og det beste 
hadde vært om senteret fikk en 
usjenert beliggenhet. 

BANKEN 
- Et av de tiltak Lilleham

mer-ungdommen virkelig har 
·kjempet for, er Banken. Hvor
qan ·prioriteres denne saken i 
kommunen? 

- Opheim-utvalget, som har 
levert innstillingen om ung
domsarbeidet i Lillehammer, 
har satt Banken på 7. plass på 

prioriteringslista. Jeg vil per
sonlig ikke si meg enig i at et 
ungdomssenter skal ligge midt 
i byen. I og med at kommunen 
satser på såkalte g~endesen
tra, fritidstilbud i lokalsam
funnet, vil det være uheldig 
med et senter i sentrum. Det er 
klart ungdommen i sentrum 
trenger et sted å være, men jeg 
er ikke sikker på om Banken er 
det rette . Det er farlig å trekke 
ungdommen til byen, det vil 
ødelegge for lokaleaktiviteter. 
Dessuten vil Banken bli en stor 
økonomisk belastning for 
kommunen. 

LITE «MARKARBEID» 
- Hva har du gjort def! tiden 

du har vært ungdomssekretær 
i Lillehammer? 

- Hovedsakelig har jeg vært 
i kon1akt med organisasjone
n , det har blitt liten tid til å gå 
ut i «marka». Det er et tidkre
vende arbeid å gå i byen og for
søke å få kontakt med ung
dommen, de suten er det et 
spørsmål om prioritering. 
Først og fremst har jeg satt 
meg inn i arbeidet her på 
konton~t. og ikke hatt noen 
ærlig kontakt med de unge. 

Dessuten tror jeg det er umulig 
for ungdomssekretæren alene 
å drive feltarbeid , og jeg ser 
liten nytte i det. 

KONTORROTTE? 
- Et av ankepunktene mot 

tidligere ungdomssekretærer, 
er at de har vært nedsyltet i 
kontorarbeid. Er du redd for å 
bli «kontorrotte»? 

- Ja, jeg er redd for å bli 
«kontorrotte». Det er en fare at 
sosialkontoret kan leve i en an
nen verden, men jeg tror ikke 
at sosialkontoret her på Lil
lehammer gjør det. Viprøverå 
sette oss inn i organisasjo
nenes arbeid. 

- Ungdomssektoren sender 
med jevne mellomrom ut så
kalte ungdomsundersøkelser. 
Det siste er en undersøkelse 
som skal kartlegge arbeids
situasjonen for ungdom . Hva 
regner dere med kommer ut av 
dem? 

- Vi kan ikke akkurat regne 
med det vil komme flere ar
beidsplasser ut av den! Men vi 
håper slike undersøkelser kan 
være nyttige for fremtidiJ?; ar
beid. En tidligere undersøkelse 
har bl.a . fått innvirkning på 
budsjettforslag, dessuten har 
den påvist politikerne hvordan 
situasjonen for ungdommen 
er. 

- Det er en inter_essant 
oppgave å være ung-
domssekretær. Jeg har 
tidligere vært en del med i 
fri villige organisasjoner, og 
trives blant ungdo~men. Det 
kan selvsagt se mørkt ut noen 
ganger, men en blirvanttil det , 
sier Lillehammers 
ungdomssekretær, Petter 
Benestad. 

Frivillig ungdomsarbeid er meget viktig, sier 
ungdomssekretær Petter Benestad. 

(Foto: Gunnar Birkeland). 




