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Landsforeningen for utekontakter (LUK) representerer de oppsøkende sosiale tjenestene
(heretter kalt utekontakter) i Norge. Tjenestene er ulikt satt sammen med tanke på
størrelse, mandat og ansvarsoppgaver. Dette gir oss et bredt spekter av kunnskap om
ungdoms fritidsmiljø, demokratisk deltakelse og innflytelse i de kommunene der våre
medlemmer er representert. Dette mener vi er vesentlig sett opp mot Fauskeutvalgets fokus
på mangfoldig fritidsfelt, særlig i lys av behovet for et mer inkluderende fritidsmiljø overfor
såkalte utsatte ungdomsgrupper.

Til grunn for høringsuttalelsen ligger en oppfatning av at rapporten har et for dominerende
fokus på fritidsklubb som arena. Styreleder i LUK har sittet i referansegruppen til utvalget
som har levert rapporten. I den forbindelse ble utvalget overlevert et betydelig materiale
som dokumenterte utekontaktenes virkeområde i det forebyggende arbeidet i kommunene.
Vi er derfor overrasket over at utvalget har fokusert så lite på tiltak knyttet til
utekontaktene. Dette blir særlig påtagende når samtlige instanser og forvaltningsnivåer som
forholder seg til utsatte ungdomsgrupperinger etterspør tiltak og kompetanse knyttet til
denne målgruppen.

Til grunn for høringsuttalelsen ligger også en oppfatning av behov for lovpålegging av det
forebyggende ungdomsarbeidet i kommunene. LUK er med i Ungdomslovalliansen og vi
mener at lovverket, slik det er utformet nå, ikke i tilstrekkelig grad spesifiserer kommunenes
ansvar, særlig ovenfor marginalisert ungdom. Det er vår oppfatning at det kommunale,
forebyggende ungdomsarbeidet må lovpålegges. Vi mener det grundig dokumentert at
fritidsklubber og en utekontakter ivaretar utsatt ungdoms behov for en inkluderende
fritidsarena. Slik det er i dag fungerer disse tjenestene i praksis som enestegarantistfor at
denne gruppen ungdom blir sett, og at deres stemme blir hørt. Få eller ingen andre instanser
arbeider metodisk med utsatt ungdom. Rettigheter en inkluderende fritidsarena, knyttet til
denne type ungdom, er altfor dårlig implementert i kommunene da mange fritidsklubber og
utekontakter er særdeles utsatt når de kommunale budsjettene skal salderes. LUK støtter
dermed ikke utvalgets konklusjoner rundt lovarbeidet i rapporten. LUK mener at
lovpålegging av fritidsklubber og utekontakter er et område som bør utredes ytterligere.

LUK er fornøyd med mange av utvalgets forslag til tiltak og har forventninger til hvordan
forslagene til tiltak følges opp fra departementets side.

LUK ønsker å komme med følgende uttalelser under rapportens del I, forslag til tiltak:
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Punkt 2 og 3  
LUK støtter utvalgets forslag om et kompetanseløft for de som arbeider med ungdom i
kommunens fritidssektor. Vi mener at en faglig styrking av de ansatte i fritidsklubber vil være
av stor betydning for både klubbenes anseelse og faglige innhold.

Punkt 4  
LUK støtter opprettelsen et nasjonalt kompetansesenter, for å heve fagkompetansen til de
fritidklubbsansatte. Det er naturlig å se nærmere på det tilbudet Høgskolen i Vestfold (HIVE)
har i forhold til studiet Ungdomskunnskap. HIVE har i nærmere 20 år stått i spissen for en
sosialpedagogisk tilnærming til fritidspedagogikk på høyt faglig nivå i Norge. Dette er et
tilbud som bør kunne utvikles videre slik at fritidsklubbarbeidere over hele landet lettere får
tilgang på et videreutdanningstilbud herfra.

Punkt 6 7 o 8
LUK er enige i utvalgets forslag om økonomiske og sosiale integreringstiltak i kommunal regi.
Mange av LUK sine medlemmer står ansvarlig i å tilby og drifte sommerjobbprosjekter/
feriejobbtilbud og andre integrerende aktiviteter for ungdom som ikke har økonomiske og
sosiale ressurser til å klare dette på egen hånd. LUK støtter uvalget i at kommunene arbeider
mer systematisk med denne type tiltak.

Punkt 9  
Utvalget skriver at oppsøkende arbeid og miljøarbeid bør brukes aktivt for å inkludere
ungdom som er utsatte eller marginale posisjoner i fritidsaktiviteter.
LUK støtter utvalget i at oppsøkende arbeid er viktig for å inkludere ungdom som faller
utenfor. Utvalget er her på linje med Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet og BLD sin
rapport om "Oppsøkende og utadrettet arbeid overfor ungdom utenfor opplæring og
arbeidsliv". I motsetning til disse rapportene er Fauskerapporten for lite konkret i forhold til
forslag om tiltak i regi av landets utekontakter.
LUK anbefaler derfor at det settes av midler til å se nærmere på gode inkluderingsmetoder
som gjøres i utekontaktene rettet inn mot ungdom som faller utenfor. Vi foreslår at det
plukkes ut utekontakter som arbeider med aktivitets og grupperelatert metodikk opp mot
marginalisert ungdom. Dette er en type faglig sosialt arbeid som foregår i ungdoms fritid og
på frivillig basis. Målet er å dokumentere effektene av denne type inkluderingsarbeid.

LUK ønsker å komme med følgende uttalelser under rapportens  del  II

Punkt 2 - underpunkt 2 og 5.
LUK støtter utvalgets presisering rundt at man må etablere en statlig finansiering av nye
stimuleringstiltak for å prøve ut nye former for ungdomsdeltakelse og innflytelse i
kommunene. Spesielt er LUK opptatt av at ungdomsdemokratiet er bredt sammensatt og
gjenspeiler mangfoldet i ungdomsmiljøene. LUK støtter at det bør åpnes for å etablere flere
uformelle fora for ungdoms medvirkning. LUK foreslår som tiltak at man etablerer en
prøveordning i samarbeid med utekontaktene i flere utvalgte kommuner. Eksempler på slike
prøvetiltak kan være å flytte ungdomsrådsmøtene ut på gata og å gjennomføre kafedialog på
treffesteder for ungdom. LUK kjenner til eksempler fra Storbritannia der man har tatt
ungdomsrådsmøtene med ut på gata for å nå fram til ungdom man ellers ikke når. Man kan
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her bruke utekontaktene som kanal for å nå ut til ungdommene. På denne måten sikrer man
at marginalisert ungdom blir hørt direkte. Dette vil medføre at bredden av meninger i
ungdomspopulasjonen blir ivaretatt, spesielt hos ungdom som faller utenfor. Dette vil bidra
til:

• større interesse for ungdomspolitiske saker i kommunen også blant unge som ofte

ikke blir hørt.

• større grad av integrering og brukermedvirking rundt prosjekter som angår

marginalisert ungdom.

Oslo 20.09.09

Med vennlig hilsen

Monica Hoen Island
Styreleder i LUK
(Sign)

Bj rn Lindstad
Generalsekretær i LUK
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