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Mål  och  verksamhet  för  åren  2018  ‐  2019  för  kompetenscentret  som  drivs  av  Föreningen  Luckan  rf:s 
sammanslutning. 
 
 
 

1. Kompetenscentrumstrukturen 

 

Den 11 december 2017 godkände undervisnings‐ och kulturministeriet med stöd av 19 §  i ungdomslagen 

(1285/2016) kompetenscentren på ungdomsområdet med rätt till statsbidrag för åren 2018 ‐ 2019. Rätt till 

statsbidrag beviljades tolv sökanden. 

 

Kompetenscentret  bildar  tillsammans  med  regionförvaltningsverkens  ungdomsväsenden  och  de 

lagstadgade statens ungdomsråd och understöds‐ och utvärderingskommissionen ett nätverk som stärker 

kompetensen  och  utvecklingen  inom  ungdomssektorn,  utvärderingen  av  effekterna  samt 

informationsgången  inom sektorn.   Vid behov kan även de andra, av undervisnings‐ och kulturministeriet 

godkända kompetenscentra på ungdomsområdet höra till nätverket.  

 

Kompetenscentret  ska  ansvara  för  utvecklingen  av  grund‐  och  specialkompetensen  på  det  område  det 

företräder.    Centret  ska  även  producera,  sammanställa  och  sprida  information  om målgruppen  för  det 

ungdomsområde  det  företräder,  verksamhetsmiljöns  nuläge  och  behov  samt  om  ärenden  som  gäller 

ungdomspolitiken. Informationen riktas till aktörer och sammanslutningar inom ungdomssektorn, liksom till  

nätverket och undervisnings‐ och kulturministeriet.  

 

 

 
 

2. Kompetenscentrumverksamhetens mål åren 2018‐2019 

Kompetenscentren bildar en helhet som stöder verkställandet av målen  i det riksomfattande programmet 
för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. 
 
Det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 2017‐2019 godkändes den 12 
oktober 2017 och innefattar följande ungdomspolitiska mål: 
 

‐ Varje barn och ung person ska ha möjlighet till åtminstone en hobby som intresserar dem, 

‐ De ungas sysselsättningsfärdigheter har stärkts, 

‐ De ungas möjligheter till delaktighet och att påverka ska utökas, 

‐ Allt färre unga har mentala problem, tack vare det förebyggande arbetet. 

‐ Varje ung person får tillräckligt med information och annat stöd för ett självständigt boende 



Programmets fokusområden för kompetenscentrumverksamheten 2018‐2019: 

Unga och delaktighet 

Förutsättningarna för ungas deltagande  i frivilligverksamhet stärks, främjande av de ungas möjligheter att 
delta,  påverka  och  bli  hörda  enligt  24  §  i  ungdomslagen;  främjande  av  tillgodoseendet  av 
kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka enligt 22 och 26 § i kommunallagen i fråga om unga, 
samt delaktighets‐ och demokratifostran för unga, inklusive främjande av användningen av digitala tjänster 
för att delta i beslutsfattande. 

De ungas sociala kompetens höjs 

Samordning  av  verksamheten  vid  ungdomsverkstäderna  och  det  uppsökande  ungdomsarbetet,  större 
satsningar på genomförandet av Ungdomsgarantin samt sektoröverskridande samarbete för att främja de 
ungas levnadsförhållanden. 

Ungdomsarbete på webben samt informations‐ och rådgivningstjänster för unga 

Främjande av användningen av digitala metoder  inom ungdomsarbetets olika delområden och utveckling 
av  kompetensen  inom det digitala ungdomsarbetet,  stöd  till  informations‐ och  rådgivningstjänsterna  för 
unga. 

Utveckling av ungdomsarbetets kvalitet och metoder 

Att främja mångsidigt genomslag för ungdomsarbetet,  inklusive ungdomsarbetet  i skolor och på bibliotek 
samt  kulturellt  och  idrottsrelaterat  ungdomsarbete,  framtagande  av  forskningsrön  och  utvecklande  av 
indikatorer  som  gäller  unga  samt  insamlande  och  införande  jämte  analys  av  data  om  unga  samt  att 
utarbeta, dokumentera och sprida nya former av ungdomsarbete. 
 
Varje kompetenscentrum genomför sina uppgifter inom något av ovannämnda fokusområden. 
 
Kompetenscentret  har  tillräcklig  beredskap  och  kompetens  för  att  tillsammans med  undervisnings‐  och 
kulturministeriet delta  i utvecklingen av det europeiska och  internationella samarbetet kring ovannämnda 
fokusområden. 
 
Kompetenscentret  ska  i  sin  verksamhet  beakta  behoven  hos  unga  av  olika  kön,  som  tillhör  olika 
språkgrupper  samt unga med  funktionsnedsättning  jämte målen  för en hållbar utveckling och  främja en 
jämlik behandling av unga. 
 
Kompetenscentret  deltar  ca  1‐2  gånger  per  år  i  allmänna  nätverksmöten  samt  ca  1‐2  gånger  per  år  i 
separata nätverksmöten för olika fokusområden. Mötena ordnas av undervisnings‐ och kulturministeriet. 
 
Kompetenscentret ska producera  innehåll  för regionala utbildningar som regionförvaltningsverken ordnar 
och samordnar tillsammans. 
 
 
 

3. Uppgifter  år  2018‐2019  för  kompetenscentret  som  drivs  av  Föreningen  Luckan  rf:s 

sammanslutning. 

 

3.1 Styrka och betydelse  i fråga om kompetenscentret som drivs av Föreningen Luckan rf:s 

sammanslutning 

 

Det  finlandssvenska  ungdomsarbetet  har  särskilda  särdrag  i  jämförelse  med  det 

finskspråkiga ungdomsarbetet vad som gäller arbetssätt och samarbetsformer. Synlighet 



och  likvärdig tillgänglighet av ungdomsriktade tjänster på svenska har framkommit som 

en  utmaning.  Föreningen  Luckan  rf:s  sammanslutning  arbetar  med  att  stärka 

kompentensen,  tjänsterna och  samarbetet  inom ungdomsarbetet på  svenska. Speciellt 

med  beaktandet  av  att  stärka  samarbetet  mellan  den  offentliga  sektorn  och 

medborgarorganisationerna. 

 

3.2 Uppgifter 

Uppgift  Mål  Funktioner  Förväntande 
resultat 

Mätindikatorer 

Produktion, 
utveckling  och 
upprätthållande 
av  informations‐, 
rådgivnings‐  och 
vägledningstjäns
ter (IRV tjänster). 
 
Målgrupp  de 
unga  samt  de 
som arbetar med 
de  unga  på 
svenska. 

Upprätthållande och 
utvecklande  av  IRV 
tjänster  likvärdigt & 
tillgängligt  på 
svenska,  ökad 
synlighet  och 
genomslagskraft  för 
dessa  särskilt  i 
samband  med 
Navigatorerna 
(Ohjaamot).  

Produktion av digitala 
informations‐  och 
rådgivningstjänster 
(chat,  mobilapp)  i 
samråd  med 
Koordinaatti  och 
Kohtaamo.  Därtill 
tillgång  till  tjänster  i 
personlig  form  via 
Luckan‐nätverket 
samt  dess 
samarbetspartner  (25 
organisationer). 
Produktion  och 
koordinering av  infor‐
mation  för  ungdoms‐
personal  via  nyhets‐
brev,  webbsidor, 
fortbildning och  stöd‐
tjänster.  

Jämlik  tillgång  på 
IRV  tjänster, 
tillgängligt  på 
svenska  i  hela 
landet digitalt och  i 
landskapen  Nyland, 
Åboland  och 
Österbotten  i  form 
av  personliga 
tjänster. 

Kvantitativa:  Nå  ut  via  nätverken 
med  information  till  10  000 
svenskspråkiga  ungdomar.  (Nya 
användare 700 ungdomar.)  Synlighet 
sociala  medier,  och  media  (antal 
artiklar).  Utskick  till  alla  svenska 
grundskolor,  andra  stadiets  utbild‐
ningar,  ungdomsgårdar  i 
kommunerna, samarbets‐parter. 
 
Kvalitativa:  kundenkäter  i  centren, 
via  tjänsterna  på  nätet,  enkäter  till 
ett  antal  användare  (sampel)  för 
närmare  analys,  feedback.  Enkät  till 
studievägledare,  ungdomspersonal. 
Samverkan med högskolor för analys 
som pilot. 

Kompetenshöjni
ng  och 
fortbildning 

Förbättrade 
färdigheter  inom 
IRV  bland 
professionella  inom 
digitalt 
ungdomsarbete, 
samt  ökade 
kunskaper  om 
aktuella teman, med 
betraktande  av  
utredningen  av  det 
finlandssvenska 
ungdomsarbetet  
(11/ 2017).  

Utbildningar för 
personal  inom 
ungdomsfältet,  i 
landskapen  Nyland, 
Åboland  och 
Österbotten. 

Höjd kompetens 
inom området 
bland 
ungdomspersonal, 
möjlighet till 
nätverkande och 
informationsutbyte, 
tagande i bruk av, 
samt förädling av 
nya arbetsmetoder. 

Kvantitativa:  Målsättning  450 
deltagare.  Statistikförd  synlighet 
blogg, media och artiklar. Kvalitativa: 
Insamling  av  kundrespons, 
behovsutredning  samt  intervjuer 
riktade  till  ett  sampel  av  deltagarna 
med  temat  hur  de  professionella 
använder  sig  av  den  utbildning  de 
fått.  Årlig  enkät  till  de  berörda 
skolorna  i  regionerna.  Dialog  med 
studievägledare,  skol‐,  ungdoms‐
ledarpersonal  som  dokumenteras 
och följs upp. 

Informationsinsa
mling,  
nätverksbildning, 
kunskapsutbyte 
och 
kommunikation 

Information  om  det 
svenska 
ungdomarbetet  i 
nationell 
uppföljning  (så  som 
nuorisotilastot.fi). 
Stärkt    nätverks‐
bildning,  kunskaps‐
utbyte  och 
kommunikation 
inom  det  svenska 
ungdomsarbetet, 
även  med 
betraktande  av  
språk‐  och 
kulturöverskridande 
aspekter. 

Årligen samling  för
organisationer. 
Definiering  av 
arbetsfördelning  och 
samarbetsformer, 
samt  praxis  för 
kommunikation. 
Fokus  på 
gemensamma 
tyngpunkter  så  som 
en  årlig 
verksamhetsplan, 
nyhetsbrev, 
definiering  av 
indikatorer  som 
mäter 
samhällseffekter, 
utbildning  om  dessa 
för  svenskspråkiga 
aktörer.  

Förbättrad
kunskapsförmedlin
g  med  hjälp  av 
information. 
Uppföljning  genom 
relevant statistik till 
både  det 
svenspråkiga  och 
finska  fältet  om 
ungdomsarbete och 
aktiviteter  på 
svenska. 
Utrednings‐  och 
uppföljningsarbete 
(samarbete  med 
Koordinaatti). 

Kvantitativa: 
Månads nyhetsbrev; 11 gånger i året 
Uppnådda organisationer: 70 st. 
Årlig  sammankomst  i  samband  med 
gemensamma  utbildningsar,  2‐
4ggr/året 
Insamling  statistik  för 
nuorisotilastot.fi  för  de  svenska 
arbetet;  Information  till  svenska  och 
tvåspråkiga  kommuner,  samt 
nationella  ungdomsorganisationer: 
120  st.  Synlighet  i  medier, 
annonsering  via  sociala  medier, 
blogginlägg (antal).  
 
Kvalitativa:  
Självutvärdering.  Riktade  enkäter  till 
medverkande  organisationer, 
kompletterat med ett  sampel  i  form 
av intervjuer som komplement. 

 



 
4. Finansiering 

Kompetenscentret  söker  statsunderstöd  för  varje  verksamhetsår  enligt  undervisnings‐  och 
kulturministeriets  anvisningar.  Statsunderstöd  beviljas  för  uppgifter  som  undervisnings‐  och 
kulturministeriet  och  kompetenscentrumet  avtalat  om  tillsammans.  Utvärderings‐  och 
understödskommissionen lägger fram sitt förslag i ärendet.  
 
Kompetenscentrumverksamheten  finansieras  ur  moment  29.91.50  i  statsbudgeten 
(penningspelsverksamhetens vinstmedel  för  främjande av ungdomsarbete).   År 2018 har 5 150 000 euro 
reserverats för kompetenscentrumverksamhet. 
 
Vid  beslut  om  understödsbeloppet  beaktar  undervisnings‐  och  kulturministeriet  i  enlighet med  19  §  i 
ungdomslagen  centrumets uppgifter  samt  verksamhetens  art och  samhälleliga  verkningar, och bedömer 
ovannämnda  i  enlighet  med  7  §  i  statsrådets  förordning  om  ungdomsarbete  och  ungdomspolitik 
(211/2017). 
 
Undervisnings‐ och kulturministeriet stöder verksamheten för kompetenscentret som drivs av Föreningen 
Luckan rf:s sammanslutning enligt följande: 
‐ 300 000 euro år 2018 enligt kostnadskalkylen i ansökan om understöd samt målstyrningsdiskussionen den 
22.1.2018.  
‐ understöd för 2019 beviljas efter ansökan. 
 
 
 

5. Redovisning 

Kompetenscentret  redovisar  för användningen av understödet  senast det datum  som anges  i beslutet.  I 
redovisningen ingår både resultatrapportering samt ekonomisk rapportering enligt kostnadsplats.  
 
Därtill ska kompetenscentret ha beredskap att  i samband med ansökan om understöd för 2019  lämna en 
redogörelse för den tidigare verksamheten. Redogörelsen ska innefatta ett sammandrag av de resultat som 
uppnåtts. 
 
Kompetenscentret  ska  omedelbart  meddela  undervisnings‐  och  kulturministeriet  om  ändringar  som 
påverkar den planerade verksamheten.    I detta fall förs en preciserande diskussion mellan undervisnings‐ 
och kulturministeriet och kompetenscentret. 
 
 
 

6. Målstyrningshandlingens ikraftträdande och justering  

Målstyrningshandlingen  träder  i  kraft  när  undervisnings‐  och  kulturministeriet  beviljar  understöd  för 
kompetenscentrets verksamhet år 2018.  
 
Målstyrningshandlingen  kan  justeras  under  dess  giltighetstid  genom  ett  gemensamt  beslut  av 
undervisnings‐  och  kulturministeriet  och  kompetenscentret.  I  fall  understödet  som  beviljas  för  år  2019 
väsentligt avviker från understödets belopp för 2018 kommer kompetenscentrets uppgifter att granskas på 
motsvarande sätt. 
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