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Sammendrag 
 

Gjennom flere år og ulike satsinger har Drammen kommune hatt fokus på svake grupper og 

på fattigdomsproblematikk. Blant annet har Senter for Oppvekst (SFO)  fått støtte til arbeidet 

fra Sosial og helsedirektoratet (Shdir) og satsingen ”Tilskudd for å forebygge og redusere 

barnefattigdom”. I perioden 2007-2009 har kommunen også mottatt midler fra Barne- og 

Likestillingsdepartementet (BLD) innen samme satsing, men øremerket til arbeid rettet mot 

utsatt ungdom i alderen 17 – 23 år.  Lokalt fikk prosjekt navnet 17 -23 etter målgruppen.  Mål 

for prosjektet 17-23 har vært å utvikle gode tiltak og samhandlingsrutiner for arbeid med 

utsatt og sårbar ungdom. Fra 2007 har kommunen også mottatt tilskudd fra Husbanken til det 

treårig prosjektet ” Fra barneverntiltak til boligetablering” (Boligprosjektet). I Boligprosjektet 

er det lagt vekt på å utvikle kompetanse og metode i arbeid med boligetablering av utsatt 

ungdom i aldersgruppa 17-23 år.  Fordi mål og målgruppe for de to prosjektene er 

overlappende, er prosjektene beskrevet i en helhetlig sammenheng. Målgruppen for begge 

prosjektene har vært unge i aldere 17 – 23 år i overgangsfaser fra hjelpetiltak til selvstendig 

voksentilværelse, og ungdom i alderen 17-23 som har behov for oppfølging, men ikke er 

”fanget opp” av hjelpeapparatet. I fokus i disse prosjektene er barnevernets ettervern. Arbeid 

med et godt ettervern er tverrfaglig anliggende, og prosjektene har hatt felles tverrfaglig 

sammensatt styringsgruppe.  

 

I prosjektet 17- 23 valgte man på bakgrunn av en kartlegging av aktuelle saker i prosjektets 

første fase, å prioritere ungdom med sammensatte hjelpebehov og med rettigheter fra flere 

lovverk. Denne kartleggingen viste og at å få til gode tverrfaglig løsninger i arbeidet med 

ettervernet er en stor utfordring. Arbeidet i prosjektene ble derfor styrket med en tverrfaglig 

koordinator. Individuell Plan (IP) ble sett som et aktuelt verktøy i brukermedvirkning og 

tverrfaglig koordinering. Arbeidet med målgruppen ble ytterligere forsterket ved å ta i bruk 

miljøarbeidertjenester i arbeidet for å styrke overgangen fra barnevernet til selvstendig 

tilværelse.  Tverrfaglig koordinator har hatt koordineringsansvar i sakene og 

veiledningsansvar for miljøarbeiderne. Miljøarbeiderne har hatt jevnlig oppfølgingssamtaler 

med hver enkelt ungdom, og også tilrettelagt for gruppeaktiviteter ungdommene i mellom. 

Det ble lagt vekt på at miljøarbeiderne skulle være lett tilgjengelig for ungdommen. Utover 

dette viste det seg at alle ungdommene i de to prosjektene hadde behov for en person som 

kunne hjelpe dem å ”navigere” i forhold til tjenesteforvaltning, skole, utdanning og arbeid, 

fritid og boligmarked. Det ble lagt vekt å få til en ordning for den enkelte med en slik 
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støtteperson. De individuelle støttepersonene fikk etter hvert betegnelsen LOS, fordi deres 

viktigste oppgave var å fungere som ungdommens veiviser.  

 

I prosjektene er det lagt vekt på å etablere støttende miljøer og nettverk for målgruppen både i 

regi av selve prosjektet og av eksterne samarbeidspartnere. I samarbeide med og i regi av 

Frelsesarmeen ble lavterskeltilbudet ”Dropp inn” iverksatt (se egen rapport). I samarbeid med 

Nøsted skole som er et sosialpedagogisk tiltak som gir et alternativt opplæringstilbud til 

elever i 10. klasse innenfor grunnskolen i Drammen, ble det startet opp ettervernsgrupper.  

Både driverne av de lokale tiltakene og prosjektledelsen i Drammen kommune har hatt 

gjensidig nytte av samarbeidet, og understreker betydningen tiltakene har hatt som støttende 

miljø for sårbar ungdom. Lavterskeltiltakene har og bidratt til å sluse ungdom inn i 

hjelpesystemet når det har vært behov for det. Gruppene ”Team ungdom” og jentegruppen har 

utviklet seg fra dialoggruppen som ble startet i regi av prosjektet ved oppstart. Dialoggruppen 

hadde som hovedmålsetting å innhente synspunkter og erfaringer fra ungdom i aldersgruppa 

17-23 år som har hatt tiltak i barnevernet. Dialoggruppene ble etablert som en møteplass 

mellom disse ungdommene og ansatte i barnevernet.  Dialogen med ungdommene har hatt 

betydning for kompetanseheving for ansatte og for innholdet i ettervernstiltakene. 

Dialoggruppene viste seg å være viktig møteplass, og ble etter hvert drevet som et tiltak i regi 

av prosjektet, men under navnet ”Team Ungdom”. 

 

I tilegg til at arbeidet med dialoggruppen har inngått som et tiltak i kompetanseheving av 

ansatte i barnevernet, er det i regi av prosjektene arrangert flere heldagssamlinger, møter og 

konferanser internt i barnevernet og som tverrfaglige og tverretatlige tilbud, omkring tema 

som er tatt opp i prosjektene. I tillegg er det lagt vekt på at prosjektet i seg selv skulle bidra til 

organisasjonslæring. Gjennom følgeevaluering ble det spesielt lagt opp til at læring i løpet av 

prosjektet skulle implementeres i prosjektet og slik bidra til å forme utviklingsløpet.  

 

Direkte resultat fra arbeidet med prosjektene 17- 23 og Boligprosjektet er først og fremst alle 

de unge som i løpet av perioden har fått en plan for ettervern, som har fått Individuell Plan 

(IP), som har fått bolig og faste støttepersoner både innen barnevernet og i overgangen til 

selvstendig tilværelse. 31 ungdommer har fått individuell oppfølging i prosjektene. 24 

ungdommer har fått tilbud om ettervern, og 20 har fått oppfølging i forhold til bolig. 

Tilrettelegging av støttende miljøer gjennom Team ungdom, samtalegrupper, 
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oppfølgingstjeneste i regi av Nøsted skole og lavterskeltilbud i regi av Frelsesarmeen, er og 

synlige resultater.  

 

Framfor alt har prosjektene vist at den gruppen som her omtales som sårbar, er en heterogen 

gruppe der de enkelte har ulike historier og behov. Prosjektene har likevel vist at det er mulig 

å trekke ut noe felles erfaringer som kan bidra til å sikre gruppen bedre som helhet med tanke 

på oppfølging gjennom barnevernets ettervern og andre hjelpeinstanser. Betydningen av 

langsiktig planlegging der det tenkes livsløp og helhetlig strategi, trekkes fram. Langsiktige 

planleggingen bør inkludere planer for skole, arbeid, utdanning, fritid, familie og støttende 

nettverk. Spørsmål om bolig og økonomi må avklares og planlegges tidlig. Bolig må tilpasses 

den enkelts behov, og den enkelte må få den støtte og hjelp som er nødvendig for å sikre 

overgangen. Individuell Plan (IP) antas å være et viktig verktøy i planarbeidet både for 

ungdommen og for tverrfaglig oppfølging. I prosjektene var det en intensjon å innarbeide 

rutiner for IP plan i barnevernets arbeid med ettervern, men erfaringene er at dette har vært 

vanskelig å få til. Får å nå et slikt mål, synes det som om arbeidet bør prioriteres spesielt.   

 

Et viktig prinsipp for en vellykket overgang i følge erfaringene i prosjektene, er vekt på 

brukermedvirkning og at planleggingen skjer i samarbeid med ungdommen. Betydningen av å 

ta utgangspunkt i og bygge videre på ressurser rundt den unge, er og trukket fram. At den 

enkelte unge har egen kontaktperson i barnevernet og egen støtteperson å forholde seg til i 

overgangene, er en av de viktigste konklusjonene både for 17-23 og for Boligprosjektet. 

Hvem som kan være kontaktperson avklares sammen med ungdommen og erfaringene fra 

prosjektet er at institusjonen, fosterforeldre eller nære personer i den unges nettverk kan 

vurderes. En annen erfaring fra Drammen er arbeidet med å etablere en egen boligskole. En 

slik skole blir sett på som viktig i bidrag for å styrke selvstendiggjøringsprosessen. 

Boligprosjektet og 17 – 23 har tatt initiativ og gjennomført grundig forarbeid med vekt på 

tverrfaglighet og brukermedviskning for en boligskole i Drammen. Det videre arbeidet vil bli 

gjennomført nært knyttet opp til prosjektet 18-24, men fremdeles i samarbeid med Senter for 

Oppvekst.   

 

Videre har arbeidet i 17 – 23 og Boligprosjektet prøvet ut og beskrevet nye metoder og 

arbeidsmåter for å styrke arbeidet med kommunens ettervern og boligetablering av ungdom 

som har vært under omsorg av barnevernet. Prosjektene har vist at det er mulig å legge til 

rette for gode overganger og helhetlig planlegging. En del av arbeidsrutinene er implementert 
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innen daglig virksomhet etter hvert som erfaring er systematisert og dokumentert i 

prosjektperioden, noe arbeid er ikke fulgt opp og noe gjenstår. For å sikre lik behandling og 

en god overgang til voksen tilværelse, må rutiner formaliseres. Etablering av forsterket 

ettervernsteam ved tverrfaglig koordinator og miljøarbeidertjeneste er viktig elementer i det 

arbeidet som så langt er gjort. Dette er en struktur som har vist seg å bidra til å sikre de unge 

både rettigheter og gode overganger. Tverrfaglig koordinator og miljøarbeidertjenesten inngår 

i anbefalingene fra prosjektene.   

 

Fra departementets side var det spesielt lagt vekt på at prosjektet 17-23 skulle bidra til bedre 

samarbeid og samhandling mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten. Gjennom 

samarbeidet med det lokale prosjektet 18 – 24, er samarbeidet mellom barnevernet og 

sosialtjenesten (nå NAV) forsterket. Arbeidet i Boligprosjektet har også hatt tverretatlig 

betydning som er nedfelt i strukturer og nye samhandlingsrutiner omkring arbeidet med plan 

for boligsosialt arbeid i Drammen kommune. 

 

De to prosjektene har hatt metode- og kompetanseutvikling, som mål. Mange temaer er i løpet 

av prosjektperioden satt på kommunens dagsorden. Eksempler på slike tema i tilknytning til 

godt ettervern, er betydningen av tidlig innsats, forsterket saksbehandling, 

langtidsplanlegging, livsløpstenking, tverrfaglig samarbeid, formaliserte rutiner, 

brukermedvirkning, dialog og gradvis myndiggjøring. Likeså er betydningen av barnevernets 

ettervern som strategi for eksempel i forhold til fattigdomsproblematikk og forebygging av 

sosialklienter løftet og fremmet. Arbeidet i prosjektene har også avdekket behov for 

ytterligere opplæring for eksempel om de unges rettigheter fra flere lovverk, tverrfaglig 

samarbeid, medvirkning og bruk av individuell plan osv. Dette er tema som er fokusert og 

jobbet med i prosjektperioden, men som også bør holdes opp som aktuelle temaer framover.  

 

Den langsiktige virkningen av tiltakene for de unge, vet vi imidlertid ikke så mye om ennå. 

Omfanget av ettervernstiltakene som de unge har fått, varierer også mellom dem. Ikke alle har 

fått støtte over lengre perioder. En kilde til mer kunnskap om dette kan være en mer langsiktig 

forskningsoppfølging av de unge. Samtidig vet vi at erfaringene fra Drammen kommune både 

bekrefter forskning på feltet, og at anbefalingene fra prosjektet også er i tråd med anbefalinger 

fra forskningen. At kommunen var i forkant og at forskningsresultatene ble lagt fram parallelt 

med utviklingen i prosjektet, bekrefter at man er på rett vei i Drammen kommune og at 

organisasjonen besitter god og viktig kompetanse. Nå gjenstår det imidlertid om man klarer å 
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legge om rutiner etter de erfaringer man har fått. For å få til det gjelder det å holde temaet 

oppe. Men det handler også om støttende faglig og politisk ledelse som gir legitimitet til 

arbeidet og som fortsetter å holde fokus på det tverrfaglige ansvaret for å hjelpe sårbar 

ungdom et godt stykke på veien fra barnvern til selvstendig voksen tilværelse. Det skylder vi 

dem. 
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Kap 1: Prosjektene 17 – 23 og Fra barneverntiltak til boligetablering 

Innledning 

 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 17 -23  

Bekjempelse av fattigdom har vært et tema i den politiske debatten de siste årene.  

Stortingsmelding nr. 6; Tiltaksplan mot fattigdom (2002 – 2003) aktualiserte debatten 

gjennom føringer for nasjonalt og lokalt arbeid. Temaet ble ytterligere fokusert og presisert, 

blant annet gjennom Stortingsmelding nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering, 

Stortingsmelding nr. 16 (2006 – 2007) Og ingen sto igjen – Tidlig innsats for livslang læring 

og Stortingsmelding nr 20 (2006 – 2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale 

helseforskjeller. Som vedlegg til St.prp. nr 1 (2006-2007) – Satsbudsjettet, kom 

Handlingsplan mot fattigdom og Handlingsplanen for integrering og inkludering av 

innvandrerbefolkningen og mål for inkludering.  

 

Som del av regjeringens handlingsplan for bekjempelser av fattigdom og Handlingsplan mot 

fattigdom 2008 – 2010 (Drammen kommune 2007), har Drammen gjennom flere år hatt fokus 

på barn, unge og familier som er berørt av fattigdomsproblemer. Kommunen har mottatt 

statlige prosjektmidler til arbeidet, blant annet mottok Senter for Oppvekst (SFO) midler fra 

Sosial og helsedirektoratet (Shdir) og satsingen ”Tilskudd for å forebygge og redusere 

barnefattigdom” i perioden 2005 – 2008.  Lokalt fikk denne satsingen navnet ”Bekjempelse 

av barnefattigdom i Drammen”. Det ble etablert en tverretatlig styringsgruppe for prosjektet, 

som ble ledet og administrert fra Senter for Oppvekst. Satsingen har fungert som 

paraplyorganisering for flere prosjekter i dette feltet. I første periode var det spesielt to 

delprosjekter som fikk prioritet, der det ene hadde fokus på kompetanseutvikling og 

kompetanseheving knyttet til barnefattigdom. Her ble det lagt vekt på å utvikle og 

videreutvikle lokalt samarbeid og kompetanse for å styrke arbeidet med å forebygge og 

redusere fattigdom blant barn og ungdom. Den andre satsingen ”Nærmiljøarbeid i bydeler” 

handlet om å utvikle og iversette tiltak for å øke deltagelse og sosial integrering for barn og 

ungdom i familier med lavinntektsproblematikk. I et samarbeid mellom Drammen 

Sosialsenter og SFO, ble Drammen kommune gjennom et initiativ fra Barne- og 

Likestillingsdepartementet (BLD) i tillegg tildelt utviklingsmidler for perioden 2007-2009 til 

arbeidet rettet mot utsatt ungdom i alderen 17 – 23 år. I bakgrunnen for initiativet 

understreker BLD at unge med tiltak fra barnevernet etter fylte 18 år, er i en spesielt sårbar 
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gruppe i forhold til å utvikle vedvarende fattigdomsproblemer. Arbeidet skulle ha ”… fokus 

på overganger over til en selvstendig voksentilværelse, som for eksempel hjelp og støtte fra 

barnevernet over til sosialtjenesten, rehabilitering av unge etter straffegjennomføring og fra 

skole til arbeid”. Departementets mål for satsingen var derfor ”…å motvirke 

fattigdomsproblemer og reproduksjon av fattigdom gjennom godt ettervern, god 

rehabilitering og god oppfølging ( BLD 2006). Det var også et uttalt mål fra departementet at 

arbeidet skulle bidra til å styrke samarbeid og samhandling mellom barneverntjenesten og 

sosialtjenesten.  

 

1.2. Mål, målgruppe og satsingsområder for arbeidet i Drammen 

Arbeidet i Drammen fikk navnet 17 -23 etter målgruppen, og satsingen inngår i kommunens 

øvrige arbeid for å bekjempe fattigdom.  Mål for prosjektet 17 -23 har vært å utvikle gode 

tiltak og samhandlingsrutiner for arbeid med utsatt og sårbar ungdom i overgangsfaser fra 

hjelpetiltak i barnevernet til selvstendig voksentilværelse. Underveis i prosjektperioden ble det 

synliggjort en gruppe utsatt ungdom som ikke hadde krav på ettervern etter lov om 

barneverntjeneste og som ikke ble tilstrekkelig fanget opp av kommunens hjelpeapparat. 

Gruppen ble beskrevet som unge som ”falt mellom to stoler” i hjelpeapparatet, og denne 

gruppen ble inkludert i prosjektet. Målgruppen for prosjektet ble derfor presisert til unge i 

aldere 17 – 23 år i overgangsfaser fra hjelpetiltak til selvstendig voksentilværelse, og ungdom 

i aldere 17-23 som har behov for oppfølging, men ikke er ”fanget opp” av hjelpeapparatet. 

Ungdom som har eller har hatt tiltak i barneverstjenesten, ble likevel spesielt prioritert 

målgruppe for utviklingsarbeidet. Utvikling av metode og modell for barneverntjenestens 

ettervern, ble derfor prioritert delmål.  

 

1.3. Fra barneverntiltak til boligetablering - et prosjekt i prosjektet 

Prosjektet ” Fra barneverntiltak til boligetablering” – også kalt Boligprosjektet, ble i 

utgangspunktet etablert som eget prosjekt i kompetanse- og metodeutvikling i arbeid med 

boligetablering av utsatt ungdom i aldersgruppa 17-23 år, i 2007.  Prosjektet ble opprettet 

som et treårig utviklingsprosjekt med tilskudd fra Husbanken. Fordi mål og målgruppe for 

Boligprosjektet var sammenfallende med mål og målgruppe for BLDs initiativ, ble det 

naturlig å se de to prosjektene i en helhetlig sammenheng. Boligprosjektet ble derfor 

organisert som et eget ”prosjekt i prosjektet” knyttet opp i mot prosjekt 17- 23.  
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Støtten fra Husbanken gjorde det mulig å sette et ekstra og nødvendig fokus på 

boligetablering av utsatt ungdom. Boligprosjektet er gjennomført ved at man har fulgt en 

gruppe ungdom over tid og gjennom fasene fra forberedelsene frem til etablering i egen bolig. 

Ungdommene er så fulgt opp en periode etter innflytting. En viktig del av arbeidet har også 

vært å kartlegge behov for bolig og behov for oppfølging ved boligetablering, samt å gi 

innspill til kommunens boligsosiale handlingsplan. Erfaringene fra Boligprosjektet sammen 

med erfaringene i prosjekt 17-23, inngår i grunnlaget til forslaget fraprosjektene Drammen 

kommunes videre arbeid med utsatt ungdom i overgangsfasen fra hjelpetiltak til selvstendig 

voksentilværelse.  

 

1.4. Satsingsområder og tiltak i prosjektene 

For å nå mål i prosjektet 17- 23 og Boligprosjektet, er følgende tema spesielt fokusert:  

- Tiltak og oppfølging av ungdom i overgangsfasen fra barneverntiltak til selvstendig 

voksentilværelse 

- Dialog med aktuelle ungdommer i målgruppen 

- Kompetanseheving i hjelpeapparatet knyttet til ettervern og boligetablering for 

målgruppen.  

o Som del av kompetansehevingstiltak for ansatte i hjelpeapparatet, er det 

iverksatt og gjennomført 

- Tverretatlige seminar og konferanser om ettervern og boligetablering 

- Seminar og møter med saksbehandlere i barnevern og med 

samarbeidspartnere i og utenfor kommunen 

- Etablering av fagbibliotek basert på forskning og faglitteratur om ettervern 

og boligetablering for ungdom 

- Veiledning av ansatte i barnevernet; fokus på brukermedvirkning - i regi av 

Diakonhjemmet Sosialhøgskole 

o Tilrettelegging for og tilbud om dialogmøter mellom ungdom, 

prosjektmedarbeidere og saksbehandlere i barnevernet 

 

I arbeidet rettet mot ungdomsgruppen, er det lagt vekt på å utvikle støttende nettverk og 

møteplasser, samt å kunne tilby oppfølging i forhold til utdanning, jobb og bolig: 

- Etablering av oppfølgingsteam bestående av tverrfaglig koordinator og miljøarbeidere 

- Spesiell oppfølging av boligetablering, samt initiativ og forarbeid til etablering av 

boligskole for ungdom 
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- Bidrag til boligsosial handlingsplan 

- Gruppeaktiviteter og møteplasser for ungdom (støttende miljøer): 

- ”Dropp inn” – lavterskeltilbud for ungdom, utviklet i samarbeid med 

Frelsesarmeens barne-og ungdomstjeneste.  

- Oppfølgingstiltak for tidligere elever ved Nøsted skole i regi av skolen 

- Dialogmøter med ungdom som har eller har hatt kontakt med barnevernet 

o Forumet har ledet til to tiltak: 

 Team Ungdom 

 Jentegruppe for jenter i alderes 17-24 år som har eller har 

hatt tiltak i barneverne 

 

1.5. Organisering av arbeidet i de to prosjektene 

Illustrasjonen under er ment å vise hvordan man har jobbet med prosjekter knyttet til 

bekjempelse av barnefattigdom og sårbare grupper i Drammen kommune.  

 

Modell 1: Prosjekt og utviklingsarbeid i regi av senter for Oppvekst, - rettet mot utsatte 

og sårbare barn og unge i Drammen kommune: 

 

Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen:
Senter for Oppveksts prosjekter:

Kompetansebygging – samarbeid på tvers

Tiltak i nærmiljøene 
3 lokale modeller
(Sosial og helsedirektoratet)

17-23             
Overgang fra barnevern

(Barne- og likestillingsdepartementet)

Fø
lg

ee
va

lu
er

in
g 

ve
d 

H
EN
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R 

-
se

nt
re

t

Fra barneverntiltak til 
boligetablering

(Husbanken)

© Rønningen 2009

 

Oppfølging av satsingen Bekjempelse av barnefattigdom skjer i regi av Senter for Oppvekst 

(SFO). Arbeidet er sammensatt og berører så og si alle virksomheter i kommunen som 

arbeider med velferd og sårbare barn og unge generelt.  
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Prosjektet 17 -23 og Boligprosjektet ble samorganisert ved en tverrfaglig og tverretatlig 

styringsgruppe bestående av virksomhetslederne for Senter for Oppvekst, Senter for 

rusforebygging og Drammen Sosialsenter. I tillegg har kommunens barnevernleder, SLT- 

koordinator, representant for Husbanken og leder av Bufetat, inngått i styringsgruppen. 

Styringsgruppen og prosjektene er knyttet til satsingen bekjempelse av barnefattigdom i 

Drammen. I begynnelsen av prosjektperioden ble det også opprettet tverrfaglige og 

tverretatlige referansegrupper for å bistå i arbeidet. Disse ble imidlertid nedlagt da kommunen 

i tillegg etablerte et annet prosjekt under navnet 18-24. Mål for 18-24 har vært å redusere 

antall unge sosialhjelpsmottagere under 24 år. Arbeidet er tverrfaglig og det er også etablert et 

tverrfaglig og tverretatlig koordinerende team for arbeidet. Fordi 17-23 og 18 – 24 i stor grad 

jobber mot samme målgruppe, fikk det koordinerende teamet også funksjon som 

referansegruppe for 17-23. Prosjektleder for 17-23 er medlem i kommunens koordinerende 

team.  

 

I løpet av prosjektperioden, er det i regi av 17 – 23 og Boligprosjektet også arrangert 

tverretatlige møter og seminarer. Tidlig i prosjekt perioden ble ungdom som hadde eller hadde 

hatt tiltak i barnevernet, invitert til dialog med prosjektgruppen og barnevernet. 

Hovedbegrunnelse for dialogmøtene var å sikre at erfaringer fra de unge i målgruppen ble 

vektlagt i en modell for barnevernets ettervern. Gruppene viste seg etter hvert også å være et 

viktig virkemiddel i arbeidet for å etablere støttende miljøer rundt ungdom i overgangsfasen.  

 

Høgskolen i Vestfold ved HENÆR – senteret, har hatt ansvar for følgeevalueringen i 

prosjektene. Mål for følgeevalueringen har vært å bidra til at læring underveis i prosjektene 

skulle komme til nytte i selve utviklingsarbeidet. I kjølvannet av denne arbeidsformen er det 

også avdekket behov for justeringer og tiltak av ulik karakter for å nå målene i prosjektet og 

for å støtte opp om innsatsområdene. Følgeevalueringen har med andre ord hatt fokus på 

prosessen og ikke direkte på effekt av tiltakene. Det er også hovedsakelig prosessen som blir 

beskrevet i denne rapporten. 

 

1.7. Hva fokuseres i denne rapporten? 

Hensikten med denne rapporten er primært å dokumentere selve arbeidet i prosjektene. Men 

rapporten er også ment å være et verktøy for det videre implementeringsarbeidet. 

Evalueringsfokus er valgt ut fra en vurdering av hva som har vært nyttige for selve prosessen 

og for implementeringsarbeidet ved prosjektslutt. Følgende spørsmål er stilt: 
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• Har prosjektet hatt substansiell betydning? 

• Her beskrives de konkrete tiltakene som prosjektene har iverksatt 

• Har prosjektet hatt strukturell betydning? 

• Her beskrives om og eventuelt på hvilken måte prosjektene har hatt 

konsekvenser for arbeidsrutiner og samarbeidsformer knyttet til ettervern og 

boligetablering for utsatte grupper i alderen 17-21 

• Har prosjektet hatt betydning for meningsdanning? 

• Her beskrives om prosjektene har bidratt til ny kunnskap, oppmerksomhet eller 

kompetanse om utsatt ungdom i alderen 17-21  

 

Rapporten om Prosjektet 17 -23 og Boligprosjektet er først og fremst aktuell for den 

oppfølgingen som skal skje i Drammen kommune i etterkant av prosjektperioden. Men 

erfaringene fra arbeidet kan være av interesse også for andre kommuner. Temaet i prosjektene 

belyser arbeid for å sikre utsatte og sårbare ungdom i alderen 17 - 23 en god tilrettelegging i 

overgangen barn til voksne og kan derfor også være av generell interesse. Erfaringene fra 

arbeidet med etablering i egen bolig, bør også ha slik interesse.  

 

Barnevernets ettervern er i den senere tid satt på dagsorden både faglig og politisk. I 2008 

gjennomførte Norsk Institutt for forskning om oppvekst, aldring og velferd (NOVA) på 

oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, en kartlegging av barnevernets ettervern 

i Norge. Hensikten med kartleggingen var å frambringe forskningsbasert kunnskap om 

barneverntjenestens ettervernsarbeid. Rapportens hovedkonklusjon er at det statlige og det 

kommunale barnevernet bør yte ”felles innsats for å gi barnevernsungdom i overgangen til en 

selvstendig tilværelse et styrket, helhetlig ettervernstilbud med utgangspunkt i ungdommens 

behov (Bakketeig og Bache- Hansen 2008). På bakgrunn av en bred gjennomgang av det som 

utgjør forskningsfronten på feltet, konkluderes det videre med at ungdommen det er snakk 

om, er en heterogen gruppe som trenger individuell tilrettelegging og at tilretteleggingen som 

regel betyr oppfølging og tjenester fra flere innstanser der viktige elementer er økonomisk 

støtte, boligtilbud, tilrettelegging for samt praktisk og emosjonell støtte. Oppfølging av stabile 

voksenpersoner sammen med relasjonsbygging og nettverk, trekks også fram. Ettervernet er 

viktig i tilrettelegging for en gradvis selvstendiggjøring (op.cit.: 8). I konklusjonene legges det 

vekt på behovet for mer kunnskap og systematisert erfaring fra feltet. Erfaringene fra 
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Drammen kan være ett bidrag i så måte. Det er allerede her mulig å konkludere med at 

erfaringene fra arbeidet i Drammen kommune, i stor grad sammenfaller med konklusjonene i 

NOVAs rapport. Utfordringene er å finne fram til gode nok metoder for å yte godt nok arbeid. 

 

1.8.Oppbygging av rapporten  

Dette første kapittelet har søkt å gi bakgrunnen for de to prosjektene 17 – 23 og ”Fra 

barnevern til boligetablering” (Boligprosjektet). Fokuset videre i rapporten er satt på 

prosessen og erfaringer fra tiltaksarbeidet i prosjektene. Kapittel to gir en kort presentasjon av 

selve følgeevalueringen og hvordan følgeforskningen som formativ evaluering er gjennomført 

i forhold til gangen i prosjektet og i samarbeid mellom forsker og prosjektansvarlige. Fordi 

rapporten er tenkt å inngå i det pågående arbeidet med kompetanseutvikling i tema som 

sårbare grupper i alderen 17 – 23 år, barnevernets ettervern og boligetablering, er det i kapittel 

tre gitt kort presentasjoner av et utvalg teori og fakta som er relevant for prosjektene som er 

følgeevaluert. Perspektivene som presenteres er også aktuell for det videre arbeidet både i 

forhold til implementering av erfaringer og læring, men også i forhold til et videre lokalt 

utviklingsarbeid. Betydning av videre utviklingsarbeidet er en viktig konklusjon i 

evalueringen. I kapittel fire og fem i denne rapporten presenteres prosessene i arbeidet i de to 

prosjektene. I kapittel fire gis det en presentasjon av  17 – 23, av hvordan man har kartlagt og 

iverksatt tiltak for målgruppen. Det gis også beskrivelser av hvordan erfaringer underveis har 

fått betydning for prosjektet, og hvordan erfaringene som en del av 

kompetanseutviklingsarbeidet i prosjektet også er tilbakeført ansatte i kommunen spesielt og 

barnevernet spesielt. Prosjektene 17 – 23 og Boligprosjektet overlapper hverandre både i 

forhold til målgruppe og i forhold til tiltak som er iverksatt. Det har derfor vært helt 

nødvendig å ha en helhetlig tilnærming til disse to prosjektene. Det er av samme grunn også 

skrevet felles rapport fra de to prosjektene. Boligprosjektet er forsøkt presentert for seg i 

kapittel fem, men det er likevel et poeng at en leser hele rapporten. I kapittel seks er det gjort 

en samlet refleksjon av det som har skjedd i prosjektet. Dette relateres også til aktuell 

forskning på feltet. I dette kapittelet gis det noen innspill til videre arbeid med dette feltet i 

Drammen kommune. Kapittel sju er et avslutningskapittel og en oppsummering av arbeidet i 

de to prosjektene. Erfaringene relateres her også til tre førende evalueringsspørsmålene.  
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Kap 2: Følgeevaluering i prosjektene 17-23 og 

Fra barneverntiltak til boligetablering 

Av Grete Eide Rønningen 

 

HENÆR – senteret ved Høgskolen i Vestfold, har hatt i oppdrag å følgeevaluere prosjektet 17 

-23 og prosjektet fra Barneverntiltak til boligetablering (Boligprosjektet).  I dette avsnittet 

beskrives hva slik evaluering generelt innbærer og hvordan det er gjennomført i dette 

prosjektet.  

 

2.1. Organisering av følgeevalueringen 

I følgeevaluering følges et prosjektet fra start til slutt. Følgeevalueringen i dette prosjektet er 

inspirert av en tradisjon der følgeevaluering defineres som ”formativ dialog basert på 

prosessanalyse” (Baklien 2000). Hensikten med å legge vekt på formativ dialog, er at læring 

som skjer i et prosjekt er viktig og bør komme det pågående arbeidet til gode. I 

følgeevaluering fokuseres og analyseres erfaringer underveis. Forsker og prosjektansvarlige 

jobber tett sammen, men har ulike roller og oppgaver i løpet av utviklingsarbeidet. 

Følgeevaluering har slik mange fellestrekk med aksjonsforskning, men den viktigste 

forskjellen er at en følgeforsker ikke har direkte ansvar for selve intervensjonene eller for 

avgjørelser som blir tatt i prosjektet. Følgeevalueringen inngår likevel i selve prosjektet, og 

design og plan for evalueringen utarbeides i dialog mellom forsker og prosjektansvarlige.  

Følgeforsker er aktiv i forhold til tilrettelegging for læring av erfaring underveis, men det er 

altså prosjektaktørene selv som tar alle tar avgjørelser og har ansvar for iverksetting og drift 

av aktiviteter. I 17 -23 og Boligprosjektet har følgeforskers rolle i stor grad vært å veilede og 

støtte prosjektledelsen, samt bistå og legge til rette for å gjøre opp og analysere status 

underveis i prosessen. Erfaringene man har gjort, har igjen dannet grunnlag for det videre 

arbeidet. Tilbakeføring av resultater fra følgeevalueringen, har skjedd både skriftlig og 

muntlig på møter og samlinger i prosjektgruppen. Arbeidet er også underveis lagt fram og 

drøftet i styringsgruppen for prosjektene.  Korrigering, justering, prioritering og utvikling i 

prosjektet har med andre ord skjedd fortløpende, og i regi av prosjektledelsen og 

styringsgruppen.  

 

I arbeidet med sluttrapporten har vi i dette prosjektet lagt vekt på gjensidigheten som har 

preget følgeevalueringen underveis. Blant annet for å sikre at rapporten skal ha nytte også i 
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etterkant av dokumentasjonen, har vi funnet det hensiktsmessig å utarbeide rapporten i et 

fellesskap mellom forsker og prosjektleder. Vi tror et slikt samarbeid vil styrke selve 

sluttrapporten og rapportens nyttefunksjon. Her tenkes det spesielt på læring som skjer i 

dokumentasjonsarbeidet, styrking av eierforholdet, betydningen for organisasjonslæring og 

for implementeringsarbeidet. Samarbeidet er også begrunnet i form av gjensidig anerkjennelse 

av både prosjektansvarliges insiderkjennskap til prosjektet og forskers analyser og 

metodekompetanse i dokumentasjonsarbeidet.  

 

Følgeevalueringen er med andre ord utført som forskende partnerskap. Forskende  

partnerskap beskrives ved at praktikere og forskere utforsker et felt sammen (Tiller 1999). I 

forskende partnerskap gis alle parter muligheter for gjensidig læringsutbytte. Forskeren deltar 

med metodekunnskap og vitenskapelige normer, mens deltakerne har unike bidrag å komme 

med for eksempel gjennom sin erfaringskunnskap. Slikt samarbeid er egnet både til å styrke 

metode- og kunnskapsgrunnlaget i lokalt utviklingsarbeid, men også gjennomføres som en 

strategi i slikt arbeid (Rønningen 2009). Slikt samarbeid kan beskrives som Participatory 

Action Research (PAR) som er en egen forskningstradisjon. Ettersom arbeidet med 

sluttrapporten har utviklet seg, er prosjektleders innspill inngått som viktig og supplerende 

bidrag i den summative rapporten spesielt i arbeidet med kapittel 1, 4 og 5, men forsker har 

det fulle ansvaret for at rapportens utforming, faglige innhold og framstilling.       

 

2.2. Grunnlaget for evalueringen 

I grunnlaget for denne rapporten inngår alt tilgjengelig skriftlig materiale som er produsert i 

prosessen, herunder også empiri og dokumentasjon som ble utarbeidet i forrige delprosjekt 

under paraplyen Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen (Rønningen 2006, 2007 og 

2008a og b).  Analysene i denne og de tidligere rapportene, er videre basert på faste møter 

med prosjektgruppen ca en gang pr måned over en periode på 16 måneder i første fase og ca 

16 mnd i 2. fase. Tema på møtene har vært refleksjon over prosessen i prosjektet, innspill fra 

følgeforsker på bakgrunn av læring i prosjektet, samt tema som prosjektarbeiderne har tatt 

opp. Følgeforsker har lært prosjektmedarbeiderne ulike refleksjonsmetoder som igjen er lagt 

til grunn for prosjektarbeidernes refleksjonsnotater. Disse har igjen dannet grunnlag for 

analysene underveis. Et eksempel på slike metoder er kortfattede, praksisnære notater som 

fortløpende og systematisk beskriver og reflekterer over aktiviteter i prosessen. Denne 

metoden bygger på forskeren Tillers (2007) læringslogger i aksjonslæring og 

aksjonsforskning og refleksjonsmetoden ”Gjort, Lært, Lurt”. Prosjektarbeiderne har 
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oppsummert arbeidet i prosjektet underveis og i tilknytning til disse begrepene. Gjort (G) 

tilsvarer her det beskrivende, deskriptive eller konstaterende nivået. Hva gjorde vi, hva var 

innsatsen, hvordan gjorde vi det?  Lært (L) er det vurderende, analytiske nivået, hvor man 

vurderer og gransker handlingen (G), gjerne i lys av teori eller tidligere erfaringer. Det 

konstruktive nivået, Lurt (L) peker fremover og gir anbefalinger for videre 

handlinger/aksjoner. Notatene er brukt i samtaler med følgeforsker. Notatene er aktivt brukt 

som grunnlag for vurderingene og prioriteringene i prosjektet. I tilegg til å være et verktøy i 

den formative delen av evalueringen, ble metoden også aktivt brukt som et verktøy i det 

lokale utviklingsarbeidet.   

 

I grunnlaget inngår også oppsummeringer fra heldagssamlinger, dialogmøter, og felles 

konferanser for delprosjektene som følgeforsker har deltatt på. I tillegg er det foretatt egen 

innsamling av informasjon i form av intervju og gruppeintervju med et utvalg sentrale og 

berørte aktører innen ledelse og ansatte i kommunen, og med representanter for de frivillige 

som bidrar aktivt i prosjektet. Følgeforsker har også deltatt på et utvalg av styringsgruppens 

møter der erfaringer underveis er lagt fram og drøftet. 

 

Informasjon og analyser som inngår som grunnlag i denne rapporten, er diskutert og nyansert 

i møter informasjonsbrukerne. Dialogen med prosjektaktørene antas å ha styrket relevansen 

av analysegrunnlaget. Arbeidet som er gjort i Drammen samsvarer videre i høy grad med 

anbefalinger og faglige føringer for slikt arbeid, noe som også styrker relevansen i analysene. 

Vekslingen mellom dialogmøter på ulike nivå i prosjektorganisasjonen i tillegg til at arbeidet 

også er relatert til forskningsbaserte resultater, modeller og teorier, antas samlet å ha styrket 

pålitelighet og gyldighet i framstillingene i denne rapporten.  

 

Følgeforsker har imidlertid ikke selv deltatt direkte i alle tiltakene, men arbeidet i tiltakene er 

dokumentert i form av interne referat og rapporteringer. Prosjektleders medvirkning og 

samarbeid i utvikling av denne rapporten er også et ledd i å kvalitetssikre empiri, analyser og 

rapportering her. I siste instans er det logikken i resultatene og redegjørelsen for hvordan 

slutninger trekkes som er avgjørende for rapporten og analysens gyldighet og pålitelighet.  

Dette er forskers ansvar alene. 

 

Til slutt er det viktig igjen å understreke at det er selve arbeidet i prosjektet som er i fokus for 

denne rapporten. Det er i hovedsak fagfolkene og de faglige prosjektaktørenes perspektiv som 
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kommer fram. Det har også vært hensikten med evalueringen. Brukerperspektivet er 

imidlertid svært viktig både ungdommenes perspektiv slik ungdommene i regi av 

dialoggruppene, har fortalt til prosjektarbeiderne og saksbehandlere - i inngår i grunnlaget for 

utforming av arbeidsformer og tiltak i prosjektet. Det er likevel viktig å understreke at det 

ikke er gjennomført egen undersøkelse i evalueringen rettet mot ungdommene. Det er flere 

årsaker til det, både faglige og mer pragmatiske. De faglige argumentene handler om at dette 

primært er et metode og kompetanseutviklingsprosjekt, der fokus for evalueringen er satt på  

læring fra arbeidsrutiner og organisering av arbeidet rettet mot målgruppen. Det er ennå tidlig 

å si noe om langsiktige effekter av arbeidet for selve målgruppen. I tillegg gjør beskrivelsen 

av målgruppen som utsatt og sårbar ungdom, en oppmerksom på at en skal trå varsomt i 

fremgangsmåtene for å få gruppen i tale. Da er man også over på den mer pragmatiske 

begrunnelsen som handler om rammene for følgeforskningsprosjektet som har hatt begrenset 

muligheten for god tilrettelegging for et godt nok forskningsopplegg rettet mot denne 

gruppen. Derfor har vi valgt å la det ligge nå. Som oppfølgingsstudie er imidlertid de unges 

perspektiv og erfaring med det ettervernstilbudet de nå har fått – både på kort og lang sikt, 

forskningsmessig interessant. 

 

2.3. Oppsummering 

I denne rapporten settes det fokus på selve prosessen i prosjektene 17-23 og Fra 

barneverntiltak til boligetablering. Rapporten og framstillingen bærer preg av de metodiske 

tilnærmingene som er valgt i følgeevalueringen. Fokus settes på beskrivelser av hva som er 

gjort i prosjektene – hva som har vært innsatsen for å nå målene og hvordan dette ble gjort. 

Videre settes det fokus på erfaringene man ervervet underveis og hvordan disse er reflektert, 

drøftet og analysert og fått konsekvenser for arbeidet underveis. Denne sluttrapporten 

reflekterer dette arbeidet, men det leggs også oppsummerende analyse til grunn – som kan gi 

retning for videre innsats på dette feltet. Erfaring underveis og innspill til videre innsats er og 

sett i sammenheng med aktuell teori, forskning og føringer på feltet utsatte grupper og 

overgang til voksen tilværelse. Dette reflekteres spesielt i neste kapittel. 
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Kap 3: Teoretisk bakteppe for prosjektene 17 – 23 og 

Fra barneverntiltak til boligetablering 

Av Grete Eide Rønningen 

 

I dette kapittelet gis det korte presentasjoner av et utvalg aktuell teori, forskning og fakta som 

er relevant for arbeidet og evalueringen av 17 -23 og Boligprosjektet. Det teoretiske 

utgangspunktet er aktuell både for implementerings- og oppfølgingsarbeidet i etterkant av 

selve prosjektperioden, og er ønsket med i rapporten som et ledd i arbeidet med 

kompetanseoppbyggingen i prosjektet.  Sentrale begreper som det er viktig å belyse i den 

forbindelse er fattigdom, utsatte og sårbare grupper, ekskludering og inkludering. 

Barnevernets ettervern, samarbeid, empowerment og medvirkning er begreper som kort blir 

berørt. HENÆR – senteret ved Høgskolen i Vestfold har fulgt arbeidet i Drammen kommune 

siden oppstarten av hovedprosjektet Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen i 2005, og 

deler av følgeevalueringen og arbeidet i prosjektet, ble dokumenter i en tidligere HENÆR – 

rapport (Rønningen 2008). Noen av hovedpoengene i den rapporten er aktuell som et 

teorigrunnlag også for prosjektene som omtales i denne rapporten, og er derfor integrert i 

beskrivelsene under. 

 

3.1. Fattigdom, utsatte og sårbare grupper  

Forskning viser at ungdom som har vært under barnevernets omsorg klarer seg dårligere enn 

andre ungdommer etter fylte 18 år (Kristiansen 2009, Kristoffersen og Clausen 2008, 

Bakketeig 2008). Norsk og internasjonal forskning viser også at ungdom som har vært under 

barnevernets omsorg har lavere utdanningsnivå enn annen ungdom, de har vanskeligere for å 

finne bolig og arbeid, og har oftere inntekt under fattigdomsgrensen selv om de har arbeid, 

enn annen ungdom ( Pecora et al 2006, Wade og Dixon 2006, begge referert i Kristoffersen 

2009). Det er likevel viktig å påpeke at dette bildet av er nyansert. Ungdom som har vært 

under offentlig omsorg er en heterogen gruppe, og det finnes mange barnevernsbarn som også 

klarer seg bra (Dumaret 2008, Stein 2008, Hjort og Backe-Hansen 2008). Imidlertid synes 

utdanning, arbeid og bosituasjon å være variabler som gir størst utslag i dette bildet (Hjort og 

Backe-Hansen 2008).   

 

Barn som har vært under omsorg av barnevernet, synes ut fra dette som en spesielt sårbar 

gruppe i forhold til fattigdomsproblematikk. Fattigdom kan vurderes både subjektivt ved 
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enkeltindividers oppfatning av fattigdom, og som et relativt begrep. Fattigdom i velstående 

samfunn kan for eksempel beskrives ved at man av økonomiske grunner ikke kan delta i de 

aktiviteter som det er vanlig å delta i. Ofte refereres det til Peter Townsend (1979) sin 

definisjon av nyfattige; Individer, familier og grupper i befolkningen kan sies å være fattige 

hvis de mangler ressurser til å skaffe seg det kostholdet, delta i de aktiviteter og ha den 

levestandard og de forbruksmønstre som er vanlige, eller i det minste bredt akseptert i det 

samfunnet de lever i.  Ressursene deres er så langt under gjennomsnittindividets eller 

gjennomsnittfamiliens ressurser, at de blir utelukket fra de vanlige livsmønstre, vaner og 

aktiviteter.  Tidsperspektivet er også en sentral faktor når man snakker om fattigdom, derfor 

knyttes fattigdomsbegrepet til noe som rammer over tid. De fleste kan for eksempel tåle å ”ha 

dårlig råd i en periode” og da gjerne i påvente av noe bedre, for eksempel som student, eller i 

en venteposisjon mellom utdanning og jobb - eller som resultat av kortvarig arbeidsledighet. 

Men å befinne seg i en slik posisjon over tid, øker sannsynligheten for at en blir utsatt i 

forhold til mer permanente konsekvenser for helse og levekår. 

  

Å være utelukket eller utestengt over tid, kan igjen føre til konsekvenser for de unges liv. Når 

man ikke kan delta på de arenaene som det forventes, når man ikke kan være med på de 

samme tingene som andre – kan dette føre til marginalisering. Å være marginalisert vil si å 

være i en mellomposisjon mellom integrert og ekskludert. Å befinne seg i en marginalisert 

posisjon over tid – enten det er i sosiale sammenhenger, eller det er i forhold til skole eller 

arbeidsmarked, kan føre til permanent utestenging eller utstøting (Heggen, Jørgensen og 

Paulgaard 2002). Slik kan utestenging og manglende deltagelse bidra til at unge mennesker 

kommer inn mønstre eller posisjoner som det kan være vanskelig å bryte. Posisjon i forhold til 

utdanning og arbeidsmarked er viktige begreper også når en diskuterer for eksempel sosial 

ulikhet i helse. Sosial ulikhet i helse, er et begrep som viser til systematiske forskjeller i 

helsetilstander som følger sosiale og økonomiske kategorier – særlig yrke, utdanning og 

inntekt. Disse forskjellene er gjennomgående slik at de utgjør en gradient i befolkningen, og 

blir gjerne illustrert ved hjelp av følgende figur og forklaring:  
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Figur 2: Gradientutfordringen. (Sosial og helsedirektoratet 2005) 

Figuren over illustrerer hvordan helseforskjellene utgjør en gradient - jo høyere 

sosioøkonomisk status, jo bedre helse. Beregninger viser at utdanning og arbeidsinntekt er det 

som er utslagsgivende på gradienten, og at det skjer en opphopning av problemer på de mest 

utsatte gruppene, det vil si dem som utgjør de laveste nivåene på indeksen. Det er ikke bare 

slik at de rikeste har bedre helse enn de fattige – det er gjennomgående forskjeller: Direktøren 

har bedre helse enn sekretæren, førstekonsulenten bedre enn konsulenten – osv. Med andre 

ord er det en kontinuerlig økning i helseplager med synkende sosioøkonomisk status gjennom 

hele befolkningen. Disse forskjellene forekommer i alle aldersgrupper, gjelder for begge 

kjønn, er store uansett mål på sosial status, gjelder for mange ulike mål på helse, har vedvart 

over tid, og er kanskje i ferd med å øke. Forskjellene rammer også barn og unge, avhengig av 

foreldrenes posisjon på gradienten (Sosial og helsedirektoratet 2005). Forskningen tyder også 

på at sosiale forskjeller og sosial lagdeling i seg selv virker sykdomsfremkallende og at relativ 

fattigdom er en viktig faktor som også påvirker helse.  

Gruppen unge i alderen 17- 23 år som har hatt tiltak i barnevernet er i en spesielt utsatt 

livssituasjon. De er for det første spesielt sårbar gruppe i forhold til utdanning og arbeid bla., 

og internasjonal forskning har vist at barn som har vært i omsorg utenfor hjemmet, har mye 

høyere risiko for en rekke negative utfall som voksne sammenliknet med andre jevnaldrende. 

I Sverige fant man bl.a. økt risiko for tidlig død, for mentale problemer, for lav utdanning og 

høyere risiko for tidlig graviditet. Liknende resultater fant man også i Danmark, England og i 
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USA (Kristoffersen og Clausen 2008). Nyere norsk og internasjonal forskning sier imidlertid 

og at barnevernets ettervern synes å være viktig for hvordan det går med barn som har vært 

under omsorg av barnevernet. Ettervernsklienter har nemlig større sjanse enn andre klienter 

for å klare seg som unge voksne. (Hjort og Backe-Hansen 2008, Kristoffersen 2009). I en 

NOVA rapport oppsummerer Kristoffersen (2009) denne forskningen med at ”De som har 

hatt etterverntiltak går det gjennomgående bedre med levekårsmessig som unge voksne enn 

dem som har hatt barneverntiltak uten å få ettervern.” Satsing på ettervern kan slik sett synes 

som en god strategi også i arbeidet for bekjempelse av fattigdom som er en satsing nasjonalt 

og lokalt ofr Drammen kommune. Men hva innebærer det å satse på ettervern? 

 

3.2. Barnevernets ettervern – hva er det? 

Bakketeig (2008) beskriver ettervern som et innarbeidet begrep hos offentlige myndigheter. 

Begrepet brukes i tillegg til i barnevernets arbeid, i andre fagområder som rusomsorg, 

psykiatri, og kriminalomsorg. Bakketeig kritiserer denne begrepsbruken i barnevernet fordi 

begrepet gir inntrykk av at ettervern er noe som kommer etter noe annet – altså at det ikke 

fremmer et kontinuitetsperspektiv. Dette understrekes spesielt fordi forskning viser at 

kontinuitet er en forutsetning for å lykkes i overgangen fra barnevernet (op cit). 

Kontinuitetsperspektivet kan illustreres ved å vise til såkalt ”normal” overgang fra 

ungdomstid til selvstendig voksen tilværelse. Begrepet ”selvstendig tilværelse” knyttes gjerne 

til å ha gjennomført et utdannelsesløp, fått arbeid, og etablert seg med egen familie og partner. 

Et moment i denne prosessen er endringer i tidsperspektivet – der ungdom flest i dag etablerer 

seg senere enn før, og få ofte hjelp og støtte fra foreldrene langt inn i voksen alder, men for 

ungdom med omsorg fra barnevernet er denne overgangen annerledes. For disse skjer det 

nemlig en radikal endring i juridisk status ved 18 års alder. Barnevernet kan bare vedta tiltak 

for barn under 18 år, men dersom ungdommen selv samtykker gir barnevernloven adgang til å 

videreføre eller treffe nye tiltak inntil 23 år. Dette innbærer at overgangen til selvstendig 

tilværelse for ungdom fra barnevernet er svært brå, samtidig som de gjerne har færre ressurser 

og støttende nettverk å spille på (op.cit). Denne overgangen er av andre beskrevet som 

komprimert og akselerert (compressed and accellerated) – ungdommene tvinges til å 

gjennomføre overgangen til voksenalder svært tidlig, samtidig som de må gjennomføre den på 

kort tid. Dette er helt omvendt med tendensen i den såkalte normalbefolkningen (Stein 2004 

og 2006, Hjort og Backe – Hansen 2008).  
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Annen sårbar og utsatt ungdom som ikke har hatt tiltak etter barnevernloven tidligere, har 

ingen rett til tiltak i barnevernet, og skal behandles etter andre bestemmelser som for 

eksempel bestemmelsene om sosialhjelp for voksne. Hvis disse ungdommene likevel er i en 

situasjon der de trenger veiledning på hvor de kan få hjelp, har barneverntjenesten et ansvar 

for å formidle kontakt med sosialtjenesten og innformere om ungdommens behov (Rundskriv 

av 01.07..2003, BLD). Jmf her også beskrivelser av den utvidete målgruppen i prosjektet 17-

23. 

 

Formålet med tiltak for ungdom over 18 år er å ivareta ungdommer i barnevernet som ikke 

klarer seg selv når de når myndighetsalder. Gjennom å forlenge barnevernets tiltak, skal 

ungdommen gjøres i stand til å stå på egne ben innen fylte 23 år. For ungdom under omsorg 

skal barneverntjenesten utarbeide en plan for framtidige tiltak i god tid før ungdommen fyller 

18 år (Barnevernloven paragraf 4-15). Hva som menes med god tid er uklart, men det må 

bergenes tid nok til alt som skal være på plass i en slik plan. Planen skal utarbeides i 

samarbeid med ungdommen og om mulig skal også fosterforeldre, institusjonsansatte og 

andre som kjenner ungdommen og som ungdommen har tillit til, trekkes med i planarbeidet. 

Barneverntjenesten skal informere ungdommen om muligheter til å opprettholde eksisterende 

tiltak og eventuelt erstatte disse med andre tiltak. Det skal samarbeids med ungdommen og 

tilstrebes at man kommer til enighet om mål som er oppnåelig for den det gjelder. Det må 

også beregnes tid nok til at andre samarbeidspartnere, etater og aktuelle hjelpeinstanser kan 

legge til rette for sine bidrag til en slik plan. I samtalen med ungdommen og vurderingene skal 

det legges vekt på om det er viktig å opprettholde kontakt med barnevernet etter fylte 18 år 

(Bakketeig 2008).  Målsettingen er å kunne arbeide planmessig med overgangen til en 

selvstendig tilværelse, og å gi ungdommen forutsigbarhet i sin livssituasjon (op cit). 

 

Endring i juridisk status ved fylte 18 år, er derfor et kritisk vendepunkt i disse ungdommenes 

liv. De befinner seg på et tidspunkt i livet hvor de vil møte nye og store utfordringer knyttet til 

selvstendiggjøring og etablering, men har ikke automatisk krav på fortsatte hjelpetiltak i 

barneverntjenesten. De befinner seg på et tidspunkt i livet hvor de naturlig nok har behov for å 

bevise at de kan klare seg på egen hånd, samtidig som de må ta standpunkt til om de fortsatt 

skal ta i mot hjelp fra barnevernet. Dersom 18-årsdagen fra barnevernets side ikke er godt nok 

forberedt og ungdommen ikke i god tid har vært fått være med på planlegging og drøftinger, 

er erfaringen i Drammen kommune at det er vanskeligere å motivere ungdommen til å motta 

hjelpetiltak etter fylte18 år. Erfaringen er også at ungdom som over tid har hatt et stabilt og 
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trygt forhold til saksbehandler i barnevernet, lettere gir samtykke til fortsatt samarbeid. Denne 

erfaringen understøttes også fra forskningen innen barnevernfeltet og ettervern, og er 

begrunnelser for endringer som er gjort i lovverket for å sikre denne ungdomsgruppen bedre.  

 

Ungdom har mulighet til å angre beslutningen sin om å takke nei til ettervern, og det er heller 

ikke uvanlig at ungdom som har takket nei, etter en tid ønsker oppfølging likevel. Det er gitt 

åpning for at ungdom skal kunne ombestemme seg, og det er fra faglig hold gitt anbefalinger 

om at barnevernet derfor innkaller alle barnevernsklientene ved 19 år, både de som har mottatt 

ettervern for å evaluere tiltaket, og de som har avslått for å evaluere situasjonen og informere 

om angreretten (Bakketeig 2008). 

 

Barnevernloven gir altså ingen anvisning av hva som menes med godt tid. Fra prosjektene i 

Drammen er erfaringene at ”i god tid” er ”så tidlig som mulig”, det vil si at man allerede ved 

første vedtak bør legge langsiktige strategier for barnet. Slike planer skal selvsagt både 

evalueres og kan endres underveis. Når det ikke er mulig tilnærming, synes 16-17 års alder 

som betydningsfull, men erfaringene er og at dette kan være i seneste laget (ref: 

refleksjonsnotater fra prosjektet og intervju med sentrale personer i prosjektet). Denne 

erfaringen støtts også av forskningen der bla Hjort og Backe – Hansen (2008) understreker 

betydningen av å vektlegge et livsløpsperspektiv i barnevernets arbeid.  

 

Det er likevel ikke bare opp til den enkelte unge om det skal gis tilbud om ettervern eller ikke. 

Selv om ungdom ønsker å opprettholde tiltak i barnevernet etter fylte 18 år, kan det avslås. 

Retningslinjene for barnvernet legger vekt på at man skal vurdere om andre tjenester er like 

gode eller bedre for barnet – og det gis føringer for å overføre ansvar til andre tjenester ved 18 

år, primært til sosialtjenesten (Bakketeig 2008). Juni 2009 ble det gjort endring i lov om 

barneverntjenester i tråd med departementets forslag og der det i § 1-3 annet ledd i nytt tredje 

punktum lyder: ”Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 

år skal regnes som enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra hensynet til barnets beste, jf.§4-1. 

Dette innebærer barnevernet fra nå av må fatte vedtak og begrunne hvorfor tiltak eventuelt 

skal opphøre.  Bestemmelse om begrunnelse er gjort for å sikre ungdommene bedre. 

Barneverntjenesten skal imidlertid også informere ungdommen om at avslag om ettervern fra 

barnevernet kan påklages, og barneverntjenesten bør bistå ungdommen i klageprosessen. Det 

har fra ulike hold vært hevdet at ungdommens rettigheter til ettervern lett kan bli vilkårlig, og 

at det vil være ulik praksis for hvem som får ”innvilget” ettervern. Ungdommen vil lett kunne 
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komme i en uheldig forhandlingssituasjon hvor de må bevise at de har behov for ettervern 

(Bakketeig og Backe-Hansen 2008). 

 

3.3. Bolig 

Ofte kan unge som har vært under offentlig omsorg, vise til omfattende flyttekarriere – gjerne 

som et resultat av omsorgsovertakelsen. Mange kan også vise til manglende boevne og 

utkastelser fra egne boliger, etter utskriving fra barnevernet (Rønningen 2003 a og b, Hjort og 

Backe –Hansen 2008, Helgeland 2007). Forskning viser også at ungdom som har vært under 

offentlig omsorg, ofte flytter for seg selv tidligere enn annen ungdom, men kanskje uten 

nødvendige emosjonelle og praktiske ferdigheter (”life skills”) for å mestre de utfordringene 

som slik etablering innebærer (Hjort og Backe – Hansen 2008).   

 

3.4. Tverrfaglig samarbeid, medvirkning og empowerment 

Tverrfaglig og tverrsektorielle løsninger er en nødvendig vei å gå for å sikre et godt ettervern. 

Samtidig er det et mål at de unge selv skal myndiggjøres og bli sentral i planleggingen av eget 

liv. Medvirkning, empowerment og tverrfaglig samarbeid har derfor vært sentrale begreper i 

arbeidet med 17 -23 og Boligprosjektet i Drammen.  

 

Empowerment oversettes gjerne med å gi makt eller autoritet til, å gjøre i stand til og å tillate. 

På norsk brukes gjerne begrepet myndiggjøring, men begrepene er ikke helt sammenfallende. 

Empowerment kan brukes både om beskrivelser på samfunnsnivå og på individnivå. 

Empowerment på individnivå skildrer prosessen med å utvikle evne til egenmestring og tro på 

seg selv (self empowerment). Deltagelse er et sentralt prinsipp i empowerment både for å bli 

myndiggjort og som et uttrykk for å være myndiggjort (Andrews 2003). Mål for arbeidet med 

ettervern – handler generelt om at de unge i størst mulig grad blir i stand til å ta kontroll over 

eget liv. Empowerment handler om slik myndiggjøring, men også om makt og 

maktforskyvning. Dette kommer spesielt til uttrykk i forholdet mellom klient og hjelper eller 

her mellom barnevernsklientene og saksbehandler i barnevernet. Stang (2003) tar i bruk 

maktesløshet som motbegrep til bemyndigelse for å forklare hva dette har å si for en slik 

relasjonen. Hun viser til at fag- og ekspertkompetanse tradisjonelt har et solid maktgrunnlag 

både for å få gjennomslag for faglige intensjoner og for å ta avgjørelse på andre menneskers 

vegne. Hun presiserer likevel at konsekvensen av bemyndigelse ikke nødvendigvis innebærer 

at fagutøveren må gi slipp på sine faglige vurderinger, men snarere på oppfatningen av at de 

rette svarene kun er å finne i fagkunnskapen. Fagutøveren må derfor gå i dialog med brukeren 
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for at de sammen skal finne ut hva som er hensiktsmessig og ønskelig, basert både på en 

faglig vurdering og på brukerens kompetanse om seg selv og sitt liv. Slik kan en i fellesskap 

komme fram til løsninger som både fagutøver og bruker er fortrolig med (op cit). I 17 -23 og 

Boligprosjektet er det lagt vekt på betydningen av empowerment som en prosess, der 

samarbeid mellom fagfolkene og de unge er uttalt mål og middel. Prosessen henimot 

selvstendig tilværelse handler om å legge til rette for selvstendiggjøring og myndiggjøring i 

dialog med den enkelte unge og barnevernet. Gjennom barnevernets ettervern og syn på dette 

som en prosess tilpasset den enkeltes modning og behov, kan overgangen fra barnevernsklient 

til selvstendig voksen tilværelse gjøres mindre brå og komprimert enn en fullstendig frisetting 

ved 18 år.  

 

Utover dette, er det uttalt i prosjektet at den kompetansen som de unge besitter, også skal sees 

som en ressurs for prosjektet. Ungdom fra den aktuelle målgruppen er derfor gjennom 

dialoggruppene invitert til å presentere egen erfaring og komme med innspill og til 

barnevernets ettervern. Et slikt syn på barnevernklienters erfaring, kan sees i lys av 

beskrivelser gitt av Follesø (2006), som viser til betydningen av at Landsforeningen for 

barnevernsbarn (LFB) gjennom å engasjere seg aktivt for bedre barnevern generelt og 

ettervern spesielt, har kunnet definere seg som en ressurs i stedet for offer. LFB har vist at de 

har kunnskaper som gjør dem meningsberettiget, og at de ønsker å dele denne kunnskapen 

med andre. Follesø beskriver også at denne innsatsen har bidratt til endrede holdninger fra 

omgivelsene og et syn på foreningen som en viktig dialogpartner. Dette synet er implementert 

i prosjektet 17 -23, der det er lagt til rette for å få fram foretellinger fra ungdommenes 

erfaringer fra eget barnevern gjennom dialoggrupper. Dialoggruppen utviklet seg i løpet av 

prosessen både som et ettervernstiltak for de unge og som et kompetansetiltak for 

fagpersonalet i utvikling av nye modeller for ettervernet. Denne delen i prosjektet er det 

arbeidet spesielt med av annen forsker. 

 

I tilegg til vekt på brukers erfaring, har man i 17-23 og Boligprosjektet hatt som mål å styrke 

det tverrfaglige samarbeidet som er nødvendig for et godt ettervern. For å forstå noe av 

kompleksiteten og utfordringene i tverrfaglig samarbeid, har det vært nyttig å se nærmere på 

også det begrepet. Jacobsen (1993) beskriver begrepet ved å ta utgangspunkt i brukernes 

behov for helhetlige tjenester på den ene siden, og ved på den andre siden å fokusere 

oppbygging av offentlige organisasjon rundt byråkratiske prinsipper Gjennom effektivitet 

gjennom arbeidsdeling og spesialisering. For at tjenester skal kunne fungere helhetlig, må 
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likevel alle delene også fungere sammen. En organisasjons effektivitet er derfor ikke bare 

avhenge av hvor flinke man er til å spesialisere tjenester, men og av hvor flinke man er til å 

koordinere disse.  Ulike begreper om samarbeid brukes om hverandre og med ulikt innhold. 

For å presisere dette, kan man skille mellom begrepene samarbeid, samordning og 

koordinering, som ofte brukes som synonymer. Jacobsen (1993) tar utgangspunkt i 

koordinering som det mest generelle begrepet. Koordineringen kan skje gjennom samarbeid 

eller samordning. Samarbeid knyttes til en frivillig arbeidsform, basert på at alle parter er 

gjensidig avhengig av hverandre, og at alle parter ser nytten av å koordinere sin virksomhet. 

Samarbeid skaper likevel rom for konflikter straks noen av partene ikke ser nytten for sin 

egen virksomhet. Hinder i samarbeidet er som regel knyttet til ulik fagforståelse, 

kommunikasjon og posisjonering.  Slike begrensninger i frivillig samarbeid fører ofte til at 

man må innføre mer formalisert samarbeid enten ved regler, rutiner eller ved ledere som kan 

stå for en mer tvungen koordinering, nemlig samordning. Man kan også se koordinering som 

et kontinuum med samarbeid og samordning som ytterpunkter. Hva som er optimal plassering 

av et tiltak eller prosjekt, vil variere. Poenget er at man må gi begrepet et innhold i forhold til 

grad av formalisering, og i forhold til gjensidige forpliktelser, felles målprioriteringer, hvilke 

personalressurser og økonomi som skal inngå i samarbeidet (Rønningen 2003). Også Mulford 

og Rogers (1982, referert hos Fosse 2000, side 14-15) opererer med skillet mellom samarbeid 

og samordning, hvor samarbeid betraktes som mindre forpliktende enn samordning. 

Koordineringsmåtene skilles som vist i følgende modell:  
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Figur 3: Forskjeller mellom samarbeid og samordning. 

 

Samarbeid Samordning 

Formaliseringsgrad 
Få formelle regler Formalisert samarbeid 

Målprioritering 
Mål og aktiviteter knyttet til 

den enkelte organisasjon 

(enhet) 

Prioriterer felles mål og 

aktiviteter 

Forpliktelser 
Ingen forpliktelser (bare 

enighet om domene) 

Inkluderer vertikale og 

horisontale forpliktelser 

Personalressurser 
Relativt få personer involvert, 

i hovedsak fra grunnplanet i 

organisasjonen 

Involverer flere, inkludert 

deltagelse fra ledersjiktet 

Avkall på autonomi 
Samarbeidspartnere avgir lite 

autonomi 

Samordningen truer enkelt 

organisasjonenes autonomi 

(men kan styrke fellesskapet) 

 

I modellen skilles det mellom samarbeid og samordning, primært i forhold til 

formaliseringsgrad, der samarbeid er en mer frivillig form for koordinering, mens samordning 

beskriver større grad av formalisering. Videre kan begrepene operasjonaliseres i forhold til 

grad av målprioritering, forpliktelse, involvering av personalressurser og i forhold til grad av 

autonomi for de involverte. Det er interessant å betrakte modellen som et kontinuum med 

samarbeid og samordning som ytterpunkter, og ikke som atskilte kategorier. En slik forståelse 

illustrerer også at det finnes ulike grader av forpliktende koordinering og grad av hva som er 

ønskelig kan variere fra sak til sak. Imidlertid er det et poeng å ta stilling til hva som er 

optimalt i hver enkelt sak. 

 

3.5. Individuell plan – hva er det? 

I arbeid med brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid, trekkes ofte Individuell Plan (IP) 

fram som et potensielt egnet verktøy. IP er en rett brukere av sammensatte tjenester har og 

som er lovfestet i sosialtjenesteloven § 4-3 a, pasientrettighetsloven § 2-5, 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, kommunehelsetjenesteloven § 6-2 a og i psykisk 

helsevernloven § 4-1. Gjennom endringer i barnevernloven ble det i 2009, gitt lovfestet rett til 

IP for barn med behov for langvarige og koordinerte tiltak eller tjenester. Plikten til å 

utarbeide en slik plan, er imidlertid begrenset til tilfeller der denne anses som nødvendig for å 
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skape et helhetlig tilbud for barnet. Plikten til å utarbeide en slik plan gjelder kun etter 

samtykke, og er barnet over 15 år er barnets eget samtykke tilstrekkelig (BFD 2009). 

 

I overgangen fra barnevern til selvstendig tilværelse, kan det være aktuelt med IP for de unge 

med tjenester fra ulike etater, sektorer og forvaltningsnivåer. Hovedformålet med IP, er å 

sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud, og at det til en hver tid er en tjenesteyter som 

har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren. Planen skal bidra til et 

tjenestetilbud som er tilpasset den enkeltes individuelle behov, preferanser og mål, samt bidra 

til en mer langsiktig og helhetlig tenkning i forhold til det konkrete behovet. IP er også et 

virkemiddel for å styrke samhandlingen mellom tjenestene og den som har behov for slike 

langvarige koordinerte tjenester, samt mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå 

eller på tvers av forvaltningsnivåene. IP er ikke det samme som plikt til å utarbeide tiltaks- og 

omsorgsplaner som den enkelte instans som for eksempel barnvernet har. Plikten til å ha slike 

planer opprettholdes uavhengig om det utarbeides IP eller ikke.  

 

Gjennom hele prosjektperioden i 17 -23, har Individuell Plan vært et aktuelt tema, og det har 

vært et mål at de som har behov for slik plan skal få det. Imidlertid har dette vært en stor 

utfordring å få til, og en begrunnelse har vært at det er tilstrekkelig med de unges 

tiltaksplaner. En annen forklaring er at det er vanskelig og tidkrevende å finne koordinatorer 

for arbeidet. I løpet av prosjekttiden, er ansatte sendt på kurs mv, men likevel er mål om IP for 

alle som har behov og rett til det, noe som har vært vanskelig å få til.  

                                 

3.6. Resilience, mestring og salutogene tilnærminger 

Det kan være en tendens når man forsker på barnevernsbarn og sårbare grupper, å fokusere på 

det som går galt og det som er problematisk. Det finne imidlertid også både forskning og 

tiltaksstrategier som vektlegger å fokusere motstandsdyktighet og mestring, - hva det er som 

gjør at noen – til tross for stor belastning og dårlige prognoser – likevel mestrer utfordringene 

og lever gode liv? Resilience er et begrep som er tatt i bruk for å beskrive barns 

motstandsdyktighet og håndtering av stress og katastrofer. Viktige funn innen 

oppvekstforskningen er de viktige positive betydningen ”den ene” personen (eller noen) i 

barns liv som barnet har tillit til og som ”ser” barnet, kan ha. Funn innen 
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resilienceforskningen understreker også betydningen av støttende nettverk og opplevelse av å 

være til nytte (Sommerschild 2006).  

 

Innen mestrings- og resilienceforskningen ser stadig flere nytten av å anvende Aron 

Antonovskys (1987 og 1992) salutogene teori (Gjeærum et alt 2006).  Antonovsky hevder i 

sin teori at det er like viktig å fokusere det som styrker og fremmer helse som det som skaper 

og kurerer sykdom. Han ser sykdom og helse som ytterpunkter på et kontinuum der en i løpet 

av livet vil en kunne bevege seg fram og tilbake mellom ytterpunktene. Hva som gjør at 

mennesker takler ulike former for stress og utfordringer og også overlever store belastninger, 

er avhengig av på hvilken måte man opplever sammenheng i tilværelsen (Sence of coherence/ 

SOC). Antonovsky tar i bruk begrepene forståelighet (Comprehensibility), håndterbarhet 

(Manageability) og meningsfullhet (Meaningfulness), for å forklare hva som skaper slik 

opplevelse. Forståelighet knyttes til opplevelsen av å kunne forstå situasjonen – det som skjer, 

og er den kognitive komponenten i SOC. Håndterbarhet er handlingskomponenten, og viser til 

om et menneske opplever å ha tro på å kunne finne fram til løsninger – enten at en selv eller 

betydningsfulle andre disponere og har kontroll over ressurser som er nødvendig for å møte 

krav og utfordringer en blir stilt overfor. Betydningsfulle andre er personer en opplever at en 

kan regne med og stole på.   Meningsfullhet er en menings- og motivasjonskomponent i SOC, 

og referer til om en finner mening og motivasjon til å gjøre noe med det man står overfor.  

Meningsfullhet beskriver altså i hvilken grad en opplever at livet har mening, og om det er 

meningsfullt å investere energi og engasjement i utfordringene en møter. De tre 

komponentene må i følge Antonovsky sees i en sammenheng.  

 

Et menneskes SOC påvirkes også av det som Antonovsky kalles generelle motstandsressurser 

som igjen påvirkes av den historiske, sosiale og kulturelle konteksten en vokser opp og lever 

i. Samlet er disse med å bygge opp en persons generelle motstandsressurser (GRR). I en del 

teori beskrives disse også som generelle mestringsressurser (GMR). Eksempler på GMR er 

materielle goder, kunnskap/intelligens, mestringsstrategier, sosiale støtte, stabile normer og 

verdier, religion osv. GMR utvikles generelt gjennom gjentatte livserfaringer som bidrar til 

om man ser på verden som meningsfull (SOC). Grad av SOC er i følge Antonovsky 

avgjørende for hvordan vi håndterer utfordringer vi møter på vår livsvei.  

 

Hjort og Backe – Hansen (2008) viser også til at resilience- og mestringsperspektiver i økende 

grad blir lagt til grunn i både innen tiltaksarbeid og også innen forskning om barnevernsbarn 
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og deres overgang til voksenlivet. Man er i disse transisjonene opptatt av hvilke måter barn og 

unge i barnevernet håndterer den situasjonen de er i, og hvordan det er mulig å bygge på 

ressursene de har for å snu uheldige utviklingsløp. Det vises også til forskning som 

understreker betydningen av stabilitet og tilknytning som basis for å kunne utvikle 

motstandsresurser, og at det å involvere de unge i nye arenaer der de opplever myndiggjøring 

og deltagelse, også kan gi muligheter til å utvikle dette.  

 

3.7. Nettverk 

Når man beskriver utsatte og sårbare grupper, blir gjerne begreper som nettverk og sosial 

kapital tatt i bruk. Hovedprinsippet i nettverkstenkningen er at samhandling mellom individer 

skaper sosiale bånd eller nettverk. Gjennom sosial bånd til andre mennesker og tilknytning til 

sosiale fellesskap skapes sosial kapital (Rønningen 2003). Sosial kapital har stor betydning for 

individuell og sosial tilpasning, inkludering og håndtering av utfordringer. Sosial kapital er 

ujevnt fordelt i befolkningen, og nyere forskning setter fokus både på negative og positive 

sider ved sosial kapital. I den forbindelse er begrepene bånd og broer, tatt i bruk (Norges 

Forskningsråd 2005).   Begrepet bånd baseres på familie, andre i nær slekt og venner. Sosial 

kapital i form av bånd bringer like folk sammen og har en tendens til å forsterke identiteter og 

homogene grupper – i positiv forstand i form av oppbakking og inkludering. I negativ 

fortsand kan dette og forstreke problemer, manglende integrering og utstøting. 

Kulturforsterkning og konflikter mellom for eksempel majoritets- og minoritetskulturer kan 

blant annet sees i et slikt perspektiv. Begrepet broer brukes til å beskrive nettverk som kobler 

mennesker til mer fjerne bekjente. Å bygger broer skaper koblinger mellom ulike mennesker 

og ulike grupper mennesker. Når man snakker om overganger i forståelsen overgang fra 

barnevern til selvstendig tilværelse, kan det være nyttig å ha klargjort forståelse for disse 

begrepene.   

 

Forskning bekrefter at barnvernsungdom ofte har begrenset støttende nettverk sammenlignet 

med befolkningen forøvrig. Fordi mange har opplevd tillitsvikt i barndommen, har de ofte 

vanskelig for å bygge opp tillitsfulle relasjoner. Flere fra denne ungdomsgruppen opplever 

ofte at bånd til andre mennesker og nettverk de inngår i, ikke tilbyr sosial støtte – men snarer 

at de opplever å bli utnyttet av belastede vennemiljøer eller familie (Hjort og Backe – Hansen 

2008).  Sett i forhold til Antonovskys teori vil dette bidra til å svekke opplevelse av 

sammenheng (SOC) og vilje og evne til å håndtere utfordringer. 
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Som kompensasjon for manglende sosial støtte og kompetanse, er ett mål for ettervernet å 

legge til rette for en smidig og god overgang til selvstendig tilværelse. I et empowermentlys 

handler det om gradvis selvstendiggjøring og helhetlig tilnærming. I prosjektene 17-24 og 

Boligprosjektet er nettopp overgangen og myndiggjøringsprosessen blitt symbolisert ved 

følgende illustrasjon som også har vært prosjektenes logo: 

 

Figur 4: Logo 17-23 

 

 

3.8. 17-23 og Boligprosjektets satsing vs forskning om ettervern 

Internasjonal og etter hvert norsk forskning, har påvist at det går bedre med unge som har fått 

ettervernstiltak fra barnevernet (Bakketeig 2008, Kristoffersen 2009). Et godt tilrettelagt og 

forutsigbart ettervern kan gi flere ungdommer en god og verdig start på voksenlivet. Bolig, 

utdanning, arbeid samt støttende omgivelser synes som viktige elementer i et godt ettervern. 

Tilnærminger som vektlegger læring og som styrker sosial kompetanse og som bidrar til 

integrering i arbeid og samfunnsliv, har dokumenterte langsiktige virkninger (Bakketeig og 

Bache Hansen 2008, Stortingsmelding nr.6 (2002-2003), Stortingsmelding nr.16 (2002- 

2003), Stortingsmelding nr. 9 (2006-2007), Stortingsmelding nr. 16 (2006 – 2007) 

Stortingsmelding nr 20 (2006 – 2007), Stortingsproposisjon. nr 1 (2006-2007), Barne- og 

likestillingsdepartementet 2009).  

 

I prosjektet 17 -23 kom man gjennom kontakten med de unge, raskt fram til betydningen av 

individuelt tilrettelagte opplegg gjerne kombinert med en veileder eller nær kontakt som 
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kunne ”lose” de unge over broen og hjelpe til å sikre god fortøyning i voksen tilværelse. 

Behovet for en person som kan følge de unge gjennom overgangsfasen, er også trukket fram 

som viktig funn og anbefaling i andre undersøkelser, og spesielt finner vi dette presisert hos 

Bakketeig, Oterholm og Bache-Hansen (2008). I prosjektene i Drammene er det lagt vekt på 

empowerment, nettverksteori og mestringsstrategier i tiltaksarbeidet. Samlet forskning støtter 

også opp om slike strategier (Bakketeig og Backe – Hansen 2008).  

 

3.9. Oppsummering 

I dette kapittelet er det gitt korte presentasjoner av aktuell teori, forskning og føringer for et 

godt ettervern som har vært aktuell for arbeidet i prosjektet, for analyser som er gjort og for 

innspill til den videre innsatsen. I de to neste kapitlene beskrives selve innsatsen og prosessen 

i de to prosjektene. 
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4. Hva har skjedd i prosjektene 17- 23  

og Fra barneverntiltak til boligetablering? 

 

I dette kapitelet vil vi forsøke å belyse det som har skjedd i prosjektet 17 – 23 og 

Boligprosjektet. Til grunn for framstillingen inngår refleksjonsnotater og et stort omfang 

referater som er produsert i løpet av prosjektet, samt intervjuer som er foretatt i løpet av 

prosjektets siste fase. Prosjektleders skriftliggjorte oppsummeringer er også lagt til grunn for 

denne framstillingen.  

 

4.1. Etablering av prosjektet 

I prosjektets første fase – vårsemesteret 2007, ble det lagt vekt på å forankre arbeidet i 

prosjektene både tverretatlig og innen egen organisasjon. Styringsgruppen ble satt sammen av 

virksomhetsledere fra ulike etater som jobber med tiltak og oppfølging av ungdom. 

Prosjektledere og prosjektarbeidere ble utnevnt fra Senter for Oppvekst (SFO). Det ble jobbet 

med å skaffe oversikt av status på fag- og forskningsfeltet og det ble søkt etter erfaring og 

gode praktiske eksempler som kunne videreutvikles i 17 -23 og Boligprosjektet. Videre ble 

det lagt vekt på å finne fram til gode samarbeidspartnere i lokalmiljøet som kunne bistå med 

konkrete tiltak i prosjektet. For å kartlegge status og behov i arbeidet for målgruppen, ble det 

gjennomførte tverrfaglige samarbeidsmøter, idedugnader og samtaler med saksbehandlere, 

ungdom og samarbeidspartnere (se vedlegg bla).  

 

På bakgrunn arbeidet i den innledende fasen, ble det valgt å legge vekt på nettverksteori, 

brukermedvirkning og empowerment som faglige fundament for arbeidet. Teori om 

motstands- og mestringsstrategi ble også lagt til grunn i tiltaksdelen. Prosjektet knyttet til seg 

følgeforsker fra HENÆR - senteret ved HVE, samt veileder på området brukermedvirkning 

fra Diakonhjemmet Sosialhøgskole. 

 

En viktig oppgave i prosjektets første periode, var å framskaffe oversikt av aktuell ungdom i 

den aktuelle aldersgruppen. Det ble gjennomført en kartlegging av ungdom i aldersgruppa 17-

23 år med tiltak i barnevernet, og ungdom i den aktuelle aldersgruppen med behov for 

tjenester og oppfølging hjemlet i mer enn ett lovverk. Kartleggingsarbeidet synliggjorde at det 

var behov for å etablere rutiner som kunne gi god oversikt over aktuelle saker for denne 

aldersgruppen og rutiner i forhold god oppfølging av disse sakene. Det ble registrert at det 
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sjelden ble laget oppfølingsplaner for aldersgruppen over 18 år, og at ungdom med rett til 

ettervern i henhold til lovverket, ikke alltid hadde fått tilbud om dette. Saker ble ofte avsluttet 

straks ungdommene var overført til andre instanser som for eksempel sosialkontoret, uten at 

det fantes rutiner for oppfølging fra barnevernet eller andre i ettertid. Det ble også registrert 

behov for rutiner som kunne bidra til god oversikt over saker som ble avsluttet eller overført 

til andre. Kartleggingen viste og at mange av de unge med rett til individuell plan (IP), ikke 

hadde mottatt en slik. Kartleggingen ble gjennomført av prosjektleder og 

prosjektmedarbeider. 

 

I den første fasen ble det holdt flere møter med saksbehandlere i barnvernet, og møtene 

avdekket behov for og ønske om opplæring om muligheter og rettigheter i henhold til andre 

lov - og regelverk, samt behov for bedre rutiner for samarbeid med bruker, fosterhjem og 

nettverk i planleggingen for den enkelte. Det er viktig å trekke fram at en del av utfordringene 

som ble registrert gjennom kartleggingen, ble det ble jobbet videre med internt og parallelt 

med utviklingen i prosjektet.  Som direkte resultat av kartleggingen ble det prioritert å sette 

fokus på rutiner og samarbeid med andre instanser og nivåer i forvaltningen, og det ble 

spesielt lagt vekt på å framskaffe gode oppfølgingsrutiner for ungdom med rettigheter etter 

flere lovverk.  

 

4.2. Pilotgruppen 

På bakgrunn av kartleggingen i prosjektets første fase, ble altså ungdom med sammensatte 

hjelpebehov og med rettigheter fra flere lovverk prioritert. Dette var saker som man i 

barnevernet opplevde som spesielt vanskelige å håndtere. Den første ungdomsgruppen man 

jobbet systematisk med, fikk så betegnelsen ”Pilotgruppe”. I arbeidet med Pilotgruppen, ble 

det lagt vekt på å utvikle gode rutiner for samhandling og avklaring av ansvarsforhold. God 

samhandling ble beskrevet som viktig forutsetning for å kunne skape forutsigbare og trygge 

rammer for ungdommene.  

 

En spesielt erfaren prosjektmedarbeider fikk i oppgave å følge saksbehandlere og ungdom i 

arbeidet med å utvikle et godt ettervern for ungdommene i pilotgruppa. Hun fikk et spesielt 

ansvar for å bistå med å tilrettelegge for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid i prosjektet, og 

fikk betegnelsen tverrfaglig koordinator. Tverrfaglig koordinator hadde spesielt ansvar for å 

påse og legge til rette for at ungdom med behov for tjenester fra flere lovverk fikk innfridd 

sine rettigheter. Denne arbeidsformen ble i prosjektet benevnt som forsterket 
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saksbehandlerkompetanse i tverretatlig samhandling. Slik forsterket saksbehandling ble 

gjennomført ved at tverrfaglig koordinator deltok sammen med saksbehandler på 

ansvarsgruppemøter og andre samarbeidsmøter, og gjennomførte samtaler med 

enkeltungdom, fosterforeldre og institusjonspersonale. Tverrfaglig koordinator tok kontakt 

med tjenesteforvaltningen i andre etater eller kommuner ved behov, og ga råd, veiledning og 

oppfølging i tverrfaglig samarbeid, til saksbehandlere i barnevernet og etter hvert også til 

miljøarbeiderne i prosjektet. Stillingen som tverrfaglig koordinator inngår i forslag og modell 

for ettervernsarbeidet som prosjektet 17-23 munner ut i. En viktig erfaring fra prosjektet er 

behovet for en øremerket stilling som slik sikrer tverrfagligheten i arbeidet med ettervernet. 

 

13 ungdommer inngikk i den opprinnelige pilotgruppa. Fire av disse ungdommene ”forsvant” 

av ulike grunner ut av prosjektet før arbeidet med å tilrettelegge for ettervern var avsluttet. 

Alle de fire kom imidlertid tilbake til prosjekt 17-23 i løpet av prosjektperioden, men regnes 

ikke med som deltagere i pilotgruppa. Pilotgruppa utgjorde dermed ni personer i 

aldersgruppen 18-20 år.  

 

Alle ungdommene i pilotgruppen hadde ved oppstart av prosjektet omfattende og langvarige 

tiltak bak seg, både med hjemmel i lov om barneverntjenester og andre lovverk. Få av 

ungdommene hadde ved prosjektstart en plan for ettervern, og i flere saker ble det registrert 

utilstrekkelig kartlegging av behov for videre hjelp og oppfølging. Det var eksempler på saker 

der det ikke var tatt kontakt med andre etater ungdommene hadde krav på tjenester fra. 

Eksempler på slike tjenester er økonomiske ytelser etter lov om sosiale tjenester, tilrettelagt 

bolig, tilpasset opplæring, attføring og trygdeytelser. Flere av ungdommene hadde rett til 

individuell plan, men hadde ikke fått en slik. I samarbeid med den enkelte ungdom, 

barnevernet, institusjon eller fosterhjem og andre samarbeidspartnere, bisto den tverrfaglig 

koordinatoren med utvikling og iverksetting av planer for ettervern. Tverrfaglig koordinator 

fulgte opp hver enkelt sak – der det spesielt ble lagt vekt på å finne gode løsninger for hver av 

ungdommene.  

 

Betydningen av å etablere strategier for å forhindre at saker blir avsluttet i barnevernet for 

tidlig, og strategier for å sikre at ungdommen får de tjenestene de har behov for fra andre 

lovverk før saken avsluttes, ble også understreket som viktig erfaring fra arbeidet med 

Pilotgruppen. Inntrykket fra den første kartleggingsfasen om behov for bedre kunnskap i 

hjelpeapparatet om bruk av individuelle planer, brukemedvirkning og om hva andre etater kan 
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bidra med, ble ytterligere forsterket. I oppsummeringer av dette arbeidet er betydningen av 

følgende perspektiver spesielt understreket:  

 

- Å tilrettelegge for god tverretatlig koordinering 

- Å bidra til å forhindre at saker blir avsluttet for tidlig. 

- Å bidra til at saksbehandlere i barnevernet får kunnskap om muligheter og 

rettigheter innenfor ulike lovverk.  

 

Arbeidet med pilotgruppen bidro også sterkt til å understreket betydningen av å iverksette 

planlegging for overgang fra barnevernet i god tid før ungdommen fyller 18 år, slik at det 

tidlig blir avklart hvor i hjelpeapparatet ansvar for videre oppfølging bør ligge og hvem som 

skal ha det økonomiske ansvaret.  I løpet av arbeidet med pilotgruppen, ble det nemlig og 

erfart at det kan være en stor utfordring å få plassert ansvar for oppfølging. Økonomi var ofte 

et hinder for å få til gode løsninger, og ved flere anledninger oppsto det omfattende 

diskusjoner mellom etater og kommuner, om hvem som skulle bære det økonomiske ansvaret. 

I refleksjonsnotatene og i dialogene om og fra arbeidet, framgår det at slik diskusjon ikke er 

godt utgangspunkt for å motiver ungdom til ettervern. Erfaringene oppsummeres også med at 

uenighet mellom avdelinger og etater, kan gå på bekostning av ungdommens rettigheter. 

Underveis i prosjektet ble det og viktig å drøfte utfordringer i arbeidet for unge med 

sammensatte behov. Blant annet ble det gjennomført møter med en spesialist på lovverket, og 

utfordringer i hh til rettigheter fra ulike lovverk. Blant annet ble refusjonsregler og 

økonomiske rettigheter for kommunen for unge med ulike diagnoser, brakt på det rene (se 

vedlegg). 

 

Ved prosjektets avslutning var åtte av ungdommene i pilotgruppa i arbeid eller utdanning. Ni 

hadde flyttet for seg selv. Alle ungdommene hadde fått en plan for videre oppfølging, og 

ingen av dem hadde fått avsluttet barnevernssaken uten at det er laget plan for oppfølging og 

/eller avslutning. Ansvar for økonomi og videre oppfølging var ved prosjektslutt, avklart i åtte 

av sakene. I en av sakene var det fortsatt diskusjon om hvem som skal bære det økonomiske 

ansvaret for videre oppfølging. Sju av ungdommene hadde fått individuell plan (IP). På 

bakgrunn av arbeidet med pilotgruppa utkrystalliserte det seg ytterligere noen erfaringer som 

ble implementert i arbeidet med målgruppen:  
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- Et overordnet prinsipp er å tenke helhetlig og langsiktig. Det bør på et 

tidlig tidspunkt lages en plan for oppfølging etter fylte 18 år.  

- Alle planer skal utarbeides i samarbeid med ungdommen. Fosterforeldre, 

institusjon og / eller andre ressurspersoner i ungdommens nettverk er 

viktige støttespillere.  

- Saker bør ikke avsluttes i barnevernet før det er gjennomført en god 

avslutningsprosess, og sikret at ettervern/ oppfølging blir ivaretatt dersom 

det er behov for det.  

- Tverretatlig koordinering og individuelle planer er særdeles viktige i 

arbeidet med utvikling av et godt ettervern for ungdom med sammensatte 

hjelpebehov.  

 

4.3. Utsatt og sårbar ungdom – forsterket oppfølging, LOS – tjeneste og utvikling av 

miljøarbeid 

En viktig erfaring i arbeidet med pilotgruppen, var at alle ungdommene hadde behov for en 

bestemt kontaktperson som kunne bistå og følge opp en del av de utfordringene ungdommene 

møtte i arbeidet med overgangen fra barnevernet, i tillegg til den tverrfaglige koordinatoren. I 

noen tilfeller var det naturlig at barneverninstitusjonen eller fosterforeldre fikk en slik 

funksjon. I andre tilfeller måtte man finne fram til andre aktuelle personer som kunne påta seg 

en slik funksjon. Ungdommenes behov for en person som kunne hjelpe dem å ”navigere” i 

forhold til tjenesteforvaltning, skole, utdanning og arbeid, fritid og boligmarked, ble svært 

tydelig ettersom man fikk erfaring fra ettervernsarbeidet med denne målgruppen.  I løpet av 

prosjektperioden fikk de individuelle støttepersonene betegnelsen LOS, fordi deres viktigste 

oppgave var å fungere som ungdommens veiviser.  

 

En periode ut i prosjektet, ble en ny gruppe sårbar ungdom med behov for oppfølging, 

synliggjort. Den nye gruppen var i hovedsak ungdom som tidligere hadde hatt tiltak i 

barnevernet. Noen av disse sakene var avsluttet i barnevernet fordi ungdommen selv hadde 

takket nei til videre oppfølging etter fylte 18 år. Disse ønsket å benytte seg av muligheten til å 

kunne komme tilbake igjen til barnevernet. Andre hadde avsluttet sak i barnevernet i god tid 

før fylte 18 år slik at de ikke hadde formelle rettigheter hjemlet i lov om barneverntjenester, 

men likevel et tydelig behov for oppfølging fra kommunal tjenesteforvaltning. Flere av 

ungdommene var uten fast bopel, og de fleste hadde ingen tilhørighet til fosterhjem eller 

institusjon. Det ble derfor nødvendig å utvikle et tiltaksapparat for oppfølging på lokalt nivå.  
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For å bistå begge gruppene, valgte man å utprøve en modell for forsterket tjenesteapparat ved 

Senter for Oppvekst, ved å knytte to miljøarbeidere i 50 % stilling til prosjektet. 

Stillingsbrøkene ble etter hvert slått sammen til en 100 % stilling.  Etter dette jobbet både 

tverrfaglig koordinator og miljøarbeiderne med pilotgruppene og den sist nevnte gruppen 

sårbar ungdom. Tverrfaglig koordinator hadde koordinering - og veiledningsansvar for 

miljøarbeiderne, sammen med hovedansvaret for den tverrfaglige/ tverretatlige 

koordineringen i de enkelte sakene. Miljøarbeiderne har hatt jevnlig oppfølgingssamtaler med 

hver enkelt ungdom, men har også tilrettelagt for gruppeaktiviteter ungdommene i mellom. 

Miljøarbeiderne har hatt arbeidstid også på ettermiddager og kvelder, og har i tillegg vært 

tilgjengelig og kunnet kommunisere med ungdommene via mobiltelefonsamtaler og 

tekstmeldinger utover dette.  

 

Miljøarbeidertjenesten og LOS – funksjonene er viktige for de unge i overgangen til 

selvstendig tilværelse og i arbeidet både inne prosjektet 17-23 og Boligprosjektet. I 

Boligprosjektet ble denne funksjonen spesielt viktig og er utfyllende beskrevet i kapittelet 

som tar for seg Boligprosjektet spesielt. 

 

4.4. Individuell Plan 

Individuell Plan (IP) ble i løpet av prosjektperioden, stadig trukket fram som et potensielt 

virkemiddel for å sikre bedre brukermedvikning og koordinering av det tverrfaglige 

samarbeidet for ungdommene med behov for sammensatte tjenester. Det ble forsøkt å legge til 

rette for å sikre at arbeidet med IP, men det skulle vise seg at det var vanskelig å realisere 

målet om at alle med behov for en slik plan, skulle få det. Argumentene fra barnevernet var at 

egne tiltaksplaner var tilstrekkelig, at det var vanskelig å skaffe koordinator, at slike planer 

ikke utløser rettigheter og dermed er bortkastet tid mv. I Senter for Oppvekst hadde man gode 

rutiner og erfaring for arbeid med IP fra andre avdelinger, men i selve barnevernet var dette 

en utfordring å få til. Det ble imidlertid arrangert opplæring i bruk av IP, og etter hvert fikk en 

også mer drahjelp gjennom endringer i barnevernloven bla. Den tverrfaglige koordinatoren 

har hele tiden vært en pådriver for at alle i prosjektet som hadde rett, behov og ønske om IP, 

skulle får det. Ved prosjektets start var det ingen som hadde slik plan, ved prosjektslutt hadde 

sju personer i pilotgruppen fått en slik plan, men det har ikke vært mulig å skaffe en 

fullstendig oversikt over hvor mange IP som er utviklet totalt i forbindelse med målgruppen 

for prosjektet. 
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4.5. Gruppeaktiviteter og møteplasser for ungdom (støttende miljøer) 

For å etablere støttende miljøer og nettverk for utsatt og sårbar ungdom, ble det ble tidlig i 

prosjektperioden etablert ulike gruppetiltak og møteplasser for ungdom. Et slikt tiltak er 

lavterskeltilbudet ”Dropp inn” i samarbeid med Frelsesarmeen (se egen rapport), og et annet 

er ettervernsgruppa ved Nøsted skole. Nøsted skole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor 

grunnskolen i Drammen som gir et alternativt opplæringstilbud til elever i 10. klasse.  

I begge tiltakene er det lagt vekt på å etablere møteplasser for ungdom med behov for styrket 

nettverk. Gruppene har vært organisert som faste møtetidspunkt for ungdommene, hvor de 

møter voksne fagpersoner som kan gi råd, oppmuntring og støtte. Begge tiltakene har vært 

organisert som lavterskeltilbud, og har derfor ikke vært knyttet opp mot enkeltvedtak i 

barnevernet eller andre steder. ”Dropp inn” har i utgangspunktet vært åpent for alle, men har 

hovedsakelig rekruttert ungdom som oppholder seg i sentrum og ikke deltar i organiserte 

fritidsaktiviteter. Ettervernsgruppa ved Nøsted skole har hatt ungdom som tidligere har vært 

elever ved skolen som målgruppe. Mange av disse elevene har tidligere hatt vedtak i 

barnevernet.  

 

I oppsummeringene omkring lavterskeltiltakene understreker alle partene – både driverne av 

de lokale tiltakene og prosjektledelsen i kommunen, nytten av samarbeidet og betydningen 

tiltakene har hatt som støttende miljø for sårbar ungdom. Det vises også til at 

lavterskeltiltakene har bidratt til å sluse ungdom inn i hjelpesystemet når det har vært behov 

for det. I lavterskeltiltakene er de unge blitt sett, hørt og tatt på alvor, og de ansatte har lagt 

vekt på å se den enkeltes ressurser og muligheter og bekrefte disse. I tiltakene har 

ungdommene kunnet be om råd og hjelp i ulike saker som har opptatt dem. Dropp inn tiltaket 

utviklet seg etter hvert til å bli et populært samlingssted i sentrum, og måtte stenge 

virksomheten er periode for igjen å kunne vinkles inn mot en mer avgrenset målgruppe. Det 

er holdt jevnlige møter mellom de ansatte i de lokale tiltakene og prosjektet. 

 

Gruppene ”Team ungdom” og jentegruppen har utviklet seg fra dialoggruppen som ble startet 

ved prosjektets oppstart. Dialoggruppen hadde som hovedmålsetting å innhente synspunkter 

og erfaringer fra ungdom i aldersgruppa 17-23 år som har hatt tiltak i barnevernet. På 

bakgrunn av at dialoggruppen har hatt betydning for kompetanseheving og innholdet i 

ettervernstiltakene, har vi valgt å presentere denne gruppen mer inngående enn de øvrige 

gruppetiltakene. Det vises for øvrig til tiltakenes egne rapporter fra arbeidet. 
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4.5.1. Fra dialoggruppe til ”Team Ungdom” 

Det ble tidlig i prosjektperioden etablert et forum for møte og dialog mellom ungdom i 

barnevernet, tjenesteforvaltning og prosjektmedarbeidere. Tor Slettebø ved Diakonhjemmet 

sosialhøgskole har deltatt som prosessveileder i hele perioden. Slettebø har også skrevet 

referat og oppsummering fra møtene med ungdommene. Disse referatene inngår i grunnlaget 

for denne fremstillingen sammen med refleksjonsnotater fra prosjektet forøvrig. Følgeforsker 

har kun deltatt på ett av møtene i dialoggruppen og har ikke hatt direkte befatning med 

ungdommene eller tiltaket.  

 

Målsettingen med dialogmøtene var i utgangspunktet å innhente målgruppens erfaringer, 

synspunkter og opplevelser med barnevernet og fra overgang til selvstendig tilværelse. De 

unge ble invitert til å dele sine erfaringer og gi råd og synspunkter på hvordan et godt 

ettervern bør være. I gjennomføringen ble det lagt vekt på å ha en uformell ramme rundt 

møtene der de unge i stor grad har satt agendaen. Det ble lagt vekt på å få til en likeverdig 

dialog mellom fagfolkene og de unge. Ungdommenes innspill har inngått i grunnlaget for 

prosessen i prosjektet og for utvikling av modell og metode for ettervern. Sammenlignet med 

tradisjonelle kontormøter eller ansvarsgruppemøter, innebar dialogformen en endring i 

maktforhold/ struktur mellom ungdommen og tjenesteforvaltningen som har vist seg ny og 

nyttig for begge parter. Betydningen og etablering av oppfølgingsteam og 

miljøarbeiderfunksjonene i prosjektet, kan blant annet lett spores tilbake til møtene i 

dialoggruppen. Likeledes kan behovet for boligskole som vi skal komme tilbake til, sees i 

sammenheng med innspill fra ungdommene i dialoggruppene. 

 

I løpet av prosjektperioden foreslo ungdommen selv å endre navnet på gruppen til ”Team 

Ungdom”, og etter forslag fra ungdommene ble møtestrukturen også endret slik at det i tillegg 

til dialog ble rom for andre aktiviteter. Ungdommene har tatt initiativ til flere tiltak der de selv 

kan være ressurspersoner, og i 2010 bidrar Team Ungdom  i utarbeidelse av 

informasjonsbrosjyre for å rekruttere nye medlemmer til gruppen, og de utarbeider selv en 

aktivitetsplan. Jentene i gruppen har selv tatt initiativ til å etablere en jentegruppe, som nå 

møtes en gang pr. uke. Team Ungdom viste seg etter hvert å bli et viktig tiltak i selve 

prosjektet, som en støtte i overgangen fra barnevern til selvstendig tilværelse. Møtene er blitt 

en arena der deltagerne får møte både fagfolk fra barnvernet og der de også har mulighet til å 

utveksle erfaringer med andre ungdommer i samme situasjon.  
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De ansatte i barnevernet og medlemmene i prosjektgruppen, har i egne refleksjonsnotater og i 

møter, oppsummert at Team Ungdom har vært en viktig arena for utvikling av ny type 

kompetanse. Ungdommenes historier, synspunkter og erfaringer har vært viktig innsikt og 

påvirket forståelsen av gode modeller og metoder i forbindelse med ettervern. Det 

oppsummeres også at det har vært svært nyttig å møte ungdommene i en helt annen kontekst 

enn det man til vanlig opplever gjennom samtaler på et kontor. Det understrekes at 

ungdommene gjennom møtene, får mulighet til å vise flere sider av seg selv, og vist frem 

både ressurser og talenter som det har vært nyttig å få innsikt i. Det heter også at møtene har 

styrket mulighetene til en helhetlig forståelse av ungdommens situasjon (ref prosjektnotat 

april 2010). Noen av innspillene fra Team Ungdom til arbeidet med ettervernet er kort 

oppsummert i det følgende: 

 

4.5.2. Om kommunikasjon, informasjon, rett til å bli hørt og til å bestemme over eget liv 

Team Ungdom har trukket fram betydningen av å bli hørt i saker som har betydning for de 

unges liv og hverdag, – spesielt i planleggingen av overgang fra barnvernet til selvstendig 

tilværelse, som spesielt viktig. Det er viktig å få være med i beslutninger som angår dem, og 

at deres meninger skal bli hørt og tatt på alvor. Ungdommene har også trukket fram at det må 

sikres at de unge forstår all informasjonen de får fra forvaltningen generelt og barnevernet 

spesielt. Dette gjelder både når de unge blir bedt om å undertegne dokumenter, eller når 

beslutninger som får konsekvenser for dem, blir tatt. For eksempel bør barnevernet sjekke ut 

at de unge virkelig har forstått konsekvensene det kan få for dem, når de unge ikke ønsker å 

motta ettervern ved 18 år. Ungdommene la vekt på at de ønsker tilstrekkelig informasjon fra 

barnevernet om egen sak, utvikling av saken, for eksempel ved anskaffelse av egen bolig eller 

fosterhjem, også når det ikke skjer endringer i saken. De ville også at informasjon i mindre 

grad skal skje i form av brev, og de fleste foretrekker personlig møte der de har mulighet til å 

stille spørsmål og å få tilstrekkelig informasjon.  

 

I overgangen til selvstendig tilværelse har de unge i dialogen med barnevernet og prosjektet, 

etterlyst større tilgjengelighet til barnevernet. De har vist til betydningen av å kunne nå 

barnevernet, å ha en fast kontaktperson å ringe til eller sende sms til ved behov, og 

understreket viktigheten av at eventuelle kontaktpersonene tar kontakt tilbake når de får 

henvendelse fra de unge. Ungdommene har også understreket betydningen av at flere 

instanser kjenner til og samarbeider med barnevernet. Skolen er trukket fram som ett 

eksempel på at mye kunne vært annerledes for mange, dersom skolen og andre hadde vært 
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bedre orientert om betydningen av barnvernet og at hvert barn som har bruk for det, får hjelp. 

I overgangen fra barnvernet til voksen tilværelse har de også trukket fram behovet for sterke 

samarbeid mellom barnevern og sosialetat (NAV).  

 

Team Ungdom har lagt vekt på å få fram betydningen av at man i barnevernet hjelper til at 

barn og unge som man har omsorgen for, hele tiden blir forklart og får hjelp til å forstå det 

som skjer, både tidlig i oppveksten, i nå - situasjonen og det som skal skje videre framover i 

overgangsfasene.  De gir uttrykk for at de har behov for å oppleve mening i det som skjer, og 

kan forklare for seg selv og andre sin historie. Å få svar på alle spørsmål om hvorfor i 

forbindelse med for eksempel omsorgovertakelse, samt å kunne sette opplevelsene inn i en 

forståelig og meningsfull sammenheng, er en viktig forutsetning for å kunne mestre 

utfordringer senere i livet. Mye av det de unge trekker fram her, kan også sees i lys av 

Antonovskys (2004) teori om mestringsevne og betydningen av å oppleve sammenheng i 

tilværelsen. Å takle utfordringer og stress er enklere når man forstår og kan forklare det som 

skjer, når de har tro på at det finnes en løsning på utfordringene og at de ser mening med å 

finne en løsning på det de står overfor.  

 

4.5.3. Hva slags støtte og hjelp har de unge gitt uttrykk for at de har? 

Viktigste budskap i forbindelse med hva slags behov de unge har – er betydningen av 

individuell vurdering. Ungdommene er forskjellig og behovene er forskjellige.  

Økonomi er en stor utfordring å håndtere, og de har spesielt trukket fram at mange kan ha 

behov for hjelp eller opplæring til å styre økonomien, sette opp egen budsjett og å lage planer 

for betaling av regninger osv. De har og vist til at mange kan trenge hjelp til å komme i 

kontakt med ulike kontorer og hjelpetjenester i kommunen. De har vist til at det er forvirrende 

å vite hvem som har ansvar for hva, og hvem de skal kontakte i ulike saker. De unge har 

selvsagt også ulike behov i forhold til bolig, og mange er har uttrykt at de er usikker på 

hvordan de skal ta seg fram i boligspørsmål - i alt fra finansiering, til visning og inngåelse av 

kontakter. Team Ungdom har også trukket fram at ungdom i en overgangsfase ofte kan trenge 

hjelp og veiledning i forhold til det å bo, skole og utdanning. De har også lagt vekt på at det er 

nødvendig å begynne å planlegge å bli voksen i god tid og få hjelp hele veien. 

 

4.5.4. Om ettervern, støtte og hjelp og miljøarbeidertjenesten 

Team Ungdom har vært med å vise at aktuelle unge ofte ikke er tilstrekkelig informert om 

mulighet til ettervern gjennom barnevernet. De har derfor tatt opp at unge i barnevernet må få 
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slik informasjonen på et tidlig tidspunkt. De unge understreker at mange trenger hjelp til å 

”komme i gang” med etablering av egen selvstendig tilværelse. De som har hatt fått hjelp, 

enten fra fosterfamilie, LOS eller miljøarbeider i en overgangsfase fra barnevernet, har hatt 

god hjelp av tilbudet. De unge har også trukket fram at for noen kan en slik støtteperson 

gjerne være en som selv har vært under barnevernet og som har erfaring med hvordan det 

føles. Flere av ungdommene kunne tenke seg å være støttekontakt for andre barn og unge i 

kontakt med barnevernet.  Slike støttepersoner kan hjelpe andre ved å dele egne livserfaringer. 

 

4.5.5. Støttende miljøer 

Team Ungdom har også understreket betydningen av at det legges til rette for støttende 

miljøer i overgangsfasen til selvstendig tilværelse. De har og understreker at Dropp inn i regi 

av Frelsesarmeen er et fint sted å være, - et sted hvor ungdommene kan snakke med hverandre 

og møte vennene sine. De har også anbefalt at det kan bli gitt tilbud på dagtid, og at 

ungdommenes egne ressurser kan tas i bruk i større grad. Ungdommene i Team Ungdom har 

selv ressurser å tilby til et aktivitetssenter.  

 

4.6. Oppsummering 

I dette kapittelet har vi beskrevet innsatsen og utviklingen i prosjektene, men hovedfokuset 

har vært på elementer som har inngått i arbeidet for et godt ettervern i Drammen kommune. 

Læring underveis samme med refleksjon og forskning på feltet har fått konsekvenser for 

justeringer og utviklingen i prosjektet. I tilnærmingen sees prosjektet 17 – 23 og prosjektet fra 

Barneverntiltak til boligetablering samlet. I det neste kapittelet er det gjort et forsøk på en 

samlet oppsummering av boligdelen i prosjektene, men det kapittelet bør leses i sammenheng 

med dette. 
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5. Fra barneverntiltak til boligetablering 

 

5.1. Bakgrunn 

Tidlig i prosjektet 17-23, ble det klart at bolig er en vesentlig faktor i arbeidet med 

selvstendiggjøring av utsatt ungdom og i et helhetlig arbeid med overgang fra barnevern til 

selvstendig tilværelse. På bakgrunn av dette søkte Senter for Oppvekst (SFO) Husbanken om 

kompetanseutviklingsmidler. Det ble gitt tilsagn om midler til et eget treårig 

utviklingsprosjekt fra og med 2007. I dette kapittelet beskrives erfaringene fra delprosjektet 

”Fra barneverntiltak til boligetablering” (Boligprosjektet) spesielt. 

 

Boligprosjektet og 17 -23 har hatt felles organisering. Prosjektgruppen har bestått av felles 

prosjektleder, tverrfaglige koordinator i barnevernet, i tillegg til to miljøarbeider i 50 % 

stillinger hver. Miljøarbeiderne har jobbet direkte med ungdommene. På slutten av 

prosjektperioden ble deltidsstillingene gjort om til hel stilling. Det vises for øvrig til mer 

utfyllende om disse funksjonene tidligere i rapporten.  

 

Fordi det er jobbet helhetlig med17- 23 og Boligprosjektet, er det også skrevet felles rapport 

fra de to prosjektene. Bakgrunn og grunnlag er felles for de to prosjektene, og beskrevet før. 

Følgeevalueringen er og som beskrevet før, gjennomført som forskende partnerskap. 

Framstillingen i dette kapittelet bygger på samme måte på oppsummeringer underveis, på 

intervjuer, møter og dokumentasjon som ledd i følgeevalueringen. I tillegg inngår også 

prosjektleders oppsummeringer fra arbeidet i prosjektet i grunnlaget. 

 

5.2. Husbankens engasjement 

I følge intervju med Husbankens representant i styringsgruppen, må Husbankens engasjement 

sees i sammenheng med bankens samfunnsmandat og engasjement i boligsosiale spørsmål. 

Gjennom prosjektet i Drammen, har Husbanken hatt ønske om å sette spesielt fokus på 

boligetablering for ungdom i barnevernets ettervern. Målet har vært å stimulere til utvikling 

av kompetanse i kommunene om boligetablering for denne målgruppen. Både i intervjuet og i 

arbeidet i prosjektet i løpet av prosessen, har man fra Husbanken understreket at det er 

kommunen selv som styrer prosjektet, og at Husbanken blant annet gjennom styringsgruppen 

for prosjektet, vil bistå med sin kompetanse i utviklingsarbeidet. Følgeevalueringen ble sett på 

som et viktig virkemiddel for å synliggjøre både prosessen i arbeidet med ungdommene, og 

prosessen for å utvikle og dokumentere anvendbar kunnskap for ettertiden. Husbanken ønsket 
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også at evalueringen skulle beskrive hvilke forutsetninger som må være til stede for å komme 

i mål med er egen bolig for ungdommene i denne målgruppen. Disse forutsetningene inngår 

nettopp som en del av hele satsingen 17-23 og Boligprosjektet. 

 

5.3. Mål for Boligprosjektet: 

Målet for Boligprosjektet har vært å utvikle erfaring, kompetanse, tiltak og metoder i arbeid 

med boligetablering av utsatt ungdom, og derfor har ansatte i offentlig tjenesteforvalting vært 

målgruppe for erfaringene fra prosjektet.  Erfaringene det her er snakk om, er knyttet til 

arbeidet med ungdom i alderen 17 – 23 år som hadde avsluttet -, eller var i ferd med å avslutte 

institusjonsopphold eller hjelpetiltak i barnevernet. I tillegg til å fremskaffe egnet bolig, er det 

lagt vekt på at de unge skal utvikle nødvendig personlig kompetanse, og på å utvikle en 

kommunale oppfølgingstjenester som kan bidra til å forhindrer utilsiktet utflytting. Det er på 

samme måte som i prosjektet 17-23, lagt vekt på brukermedvirkning, dialog og samhandling 

mellom offentlige instanser som strategi i arbeidet. I tilknytning til Boligprosjektet ble det 

derfor uttrykt fem delmål med som det er jobbet mot:  

 

1. Utvikle tiltakene tilpasset målgruppen 

2. Videreutvikle tverrfaglig kompetanse hos ansatte som arbeider med boligetablering av 

utsatt ungdom  

3. Utvikle kompetanse og erfaring i metoder som fremmer brukermedvirkning 

4. Utvikle modell for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid 

5. Videreutvikle samarbeid med 3. sektor 

 

Det er gjennomført en rekke tiltak rettet inn mot å nå delmålene i prosjektet. Tiltakene i de to 

prosjektene overlapper hverandre, og flere av tiltakene og begrunnelsen for disse er beskrevet 

tidligere i rapporten. For å gi en oversiktlig framstilling av aktivitetene i Boligprosjektet er 

hvert at tiltakene for å nå delmålene i prosjektet, derfor framstil skjematisk i tabells form: 
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Figur 5: Delmål og tiltak i Boligprosjektet, skjematisk framstilt 

Delmål Tiltak 

Delmål 1: Utvikling av tiltak 

tilpasset målgruppen 

 

- Etablering i bolig, metodeutvikling på bakgrunn av 

systematisering av erfaringer før, under og etter etablering 

- Etablering av oppfølgingsteam: Tverrfaglig koordinator og 

miljøarbeidere 

- Etablering av miljøarbeider/ ”los” for boligetablering og 

oppfølging 

- Kartlegging og dokumentering av behov for ungdomsboliger 

og innspill til boligsosial handlingsplan 

- Oppfølging i bolig som en del av barnevernets ettervernstiltak 

- Arbeid med samhandlingsmodell og program for boligskole 

- Utvikling av lavterskeltilbud – individuell oppfølging og 

gruppetiltak 

Delmål 2: Videreutvikle 

tverrfaglig kompetanse hos 

ansatte som arbeider med 

boligetablering av utsatt 

ungdom 

 

- Tverrfaglige og tverretatlige konferanser, møter og seminarer 

- Dialogmøter og seminar med ungdom og tjenesteforvaltning 

- Formalisert samarbeid med sosialsenter og andre 

samarbeidspartnere gjennom deltagelse i prosjekt 18-24* 

- Etablering av boligskole: 
- Tverrfaglig seminar og idedugnad for planlegging og utvikling 

av boligskole** for utsatt ungdom 

- Utvikling av prosjektskisse for etablering av boligskole 

- Innhenting av erfaring fra lignende tiltak og gjennomgang av 

aktuell faglitteratur 

Delmål 3: Utvikle kompetanse 

og erfaring i metoder som 

fremmer brukermedvirkning 

 

- Dialoggruppe med ungdom 

- Seminar og møter med ungdom med tema bolig. 

- Systematisering av erfaringer fra individuelle samtaler og 

gruppesamtaler med ungdom 

- Individuelle planer 

Delmål 4: Utvikling av modell 

for tverrfaglig og 

tverrsektorielt samarbeid 

 

- Systematisering av erfaring fra samarbeid  og samarbeidsmøter 

i enkeltsaker 

- Arbeid med individuelle planer 

- Tverrfaglige møter og seminar 

- Samordning av samarbeid gjennom prosjekt 18-24, 

- koordinerende team og inntaksutvalg 

Delmål 5 : Videreutvikle 

samarbeid med 3. sektor 

 

- Samarbeid med Frelsesarmeen og lavterskeltilbudet ”Drop in” 

- Deltagelse på informasjonsmøter og drøftingsmøter i 

forbindelse med Frelsesarmeens oppstart av tiltaket ”Nesten 

voksen”  

- Deltatt på informasjonsmøter og seminar vedrørende tiltak 

”FRI ” samt informasjon/drøftingsmøte vedrørende planlegging 

av tiltak ”FRI –Ung” 

 

 

Ungdommene i Boligprosjektet er fulgt opp over tid; fra forberedelsesfasen frem til etablering 

i egen bolig, og i en lengre periode etter innflytting. Erfaringene fra arbeidet inngår i 

erfaringsgrunnlaget både for metodeutvikling i boligetablering og for en helhetlig modell for 

utsatt ungdom i overgangsfasen til selvstendig tilværelse. Erfaringene fra arbeidet i 

Boligprosjektet er forsøkt videreført til ansatte i offentlig tjenesteforvalting gjennom 

tverrfaglige, tverretatlige og sektorovergripende seminar, konferanser og møter omkring 

temaet bolig og boligetablering for ungdom. Det er også gitt som innspill til Drammen 

kommunes bolig- sosiale handlingsplan, slik at behovet for ungdomsboliger for utsatt ungdom 
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er synliggjort. I en helhetlig tilnærming til målgruppen for de to prosjektene som omhandles i 

denne rapporten, har Boligprosjektet gjort det mulig å sette spesielt fokus på hva slags 

ressurser som er nødvendig i arbeid med boligetablering av utsatt ungdom gjennom.   

 

5.4. Erfaringer fra Boligprosjektet 

Til sammen 20 ungdom har i løpet av prosjektperioden hatt oppfølging i Boligprosjektet. 

Gruppen ungdom i Boligprosjektet er a) Ungdom med base i institusjon eller fosterhjem før 

utflytting, b) Bostedsløse ungdom som tidligere hadde hatt tiltak i barnevernet  

c) Hjemmeboende ungdom med hjelpetiltak hjemlet i Lov om barneverntjenester 

 

I arbeidet med boligetablering av ungdom med base i institusjon eller fosterhjem, ble 

fosterhjemmet og / eller institusjonen trukket aktivt med i både planlegging og 

oppfølgingsarbeid. Ungdommene valgte ofte selv fosterforeldre eller institusjonspersonell 

som støttepersoner før og etter innflytting.  Prosjektets arbeidsmetode i forhold til denne 

gruppa, ble derfor å bidra til at det sammen med ungdommen, støttepersonene og aktuelle 

samarbeidspartnere i tjenesteforvaltningen, ble lagt gode planer for utflytting og oppfølging. I 

de fleste tilfellene ble det vurdert som hensiktsmessig å formalisere oppfølgingen av den 

enkelte ungdom. Det ble da ble fattet vedtak om oppfølging, og fosterforeldre eller institusjon 

fikk i en periode godtgjøring for arbeidet. I boligetablering for de som var plassert i 

fosterhjem eller på institusjon, ble nettverk og nærmiljø viktige ressurser. For ungdom som 

var plassert i andre kommuner og ønsket å bosette seg i Drammen kommune etter endt 

institusjons- eller fosteroppholdet, erfarte man imidlertid at diskusjoner mellom kommunene 

om hvem som skulle bære det økonomiske ansvaret, forsinket prosessen. Tverrfaglig 

koordinator hadde i denne sammenheng en viktig rolle. 

 

I arbeidet med bostedsløs ungdom og hjemmeboende ungdom, ble det utviklet eget 

tiltaksapparat for oppfølging. For noen av ungdommene fant man frem til personer i 

ungdommenes nettverk som på frivillig basis påtok seg oppgaven med å være støttepersoner 

for ungdommen, men for de fleste var det miljøarbeider som bisto de unge. Viktige oppgaver 

for støttepersonene har vært å bistå med å lete etter bolig via avisannonser og internett, være 

med på visning etter behov og å bistå med å finne økonomiske løsninger og om nødvendig 

etablere kontakt med tjenesteforvaltningen for finansiering/husleiestøtte. Også i forbindelse 

med innflytting og tid etter innflytting, ble det viktig at støttepersonene fulgte opp de unge. 
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Miljøarbeidertjenesten ble blant annet derfor gradvis styrket, og miljøarbeiderne samarbeidet 

tett med tverrfaglig koordinator. Sammen utgjorde disse oppfølgingsteamet i prosjektet. 

Tverrfaglig koordinator hadde hovedansvar for veiledning, tilrettelegging av det tverrfaglige 

samarbeidet i enkeltsaker, kontakt med andre deler av tjenesteforvaltningen og deltagelse på 

tverrfaglige møter. Hun ga veiledning til miljøarbeiderne og til ungdommenes øvrige 

støttepersoner.   

 

Miljøarbeiderne eller eventuelt støttepersonene, har hatt den direkte oppfølgingen og 

kontakten med ungdommene. De fulgte ungdommene med praktisk råd, oppfølging og bistand 

gjennom de tre ulike fasene: Planlegging, innflytting og oppfølging. Arbeidet ble oppsummert 

med at praktisk oppfølging, tilgjengelighet og jevnlig kontakt er viktige nøkkelbegrep. Viktig 

er også at miljøarbeider i tillegg til å ha fokus på boligetablering, - også har kunnet gi 

oppfølging i forhold til skole, fritid og arbeid. Miljøarbeiderne hadde også kontakt med og 

oppfølging av de øvrige støttepersonene til ungdommen.  

 

Førende for miljøarbeidet var vekt på empowerment og hjelp til selvhjelp. Dette innebar at 

miljøarbeider i de fleste tilfeller hadde mye kontakt og oppfølging i en startfase, og at man 

etter en tid kunnet trappe vesentlig ned på kontakten. Det var imidlertid viktig at kontakten 

med hjelpeapparatet ble trappet ned gradvis og ikke straks ungdommen så ut til å kunne greie 

seg selv. Ofte oppsto det situasjoner som gjorde det nødvendig å trappe opp innsatsen på nytt. 

Det skal heller ikke legges skjul på, at utfordringene i arbeidet med denne gruppen har vært 

mange. Gruppen er sammensatt med ulike utfordringer svært varierende hvor mye oppfølging 

den enkelte trengte. En ”åpen mulighet” til fortsatt å kunne få bistand, har uansett vist seg å 

være viktig. Det viste seg at det var viktig at miljøarbeiderne i prosjektet hadde fleksibel 

arbeidstid. Mye av kontakten med ungdommene skjedde etter ordinær kontortid. 

Miljøarbeider har også vært tilgjengelig på mobiltelefon i tilfelle ungdommene har hatt 

”akutt” behov for kontakt. De individuelle støttepersonene for ungdommen ble også omtalt 

som LOS; – den som hjelper og tilrettelegger slik at den unge klarer å etablere seg på egen 

hånd.  Miljøarbeider – og losfunksjonen er samlet oppsummert i tilknytning til de tre fasene:  
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Figur 6: Aktiviteter i forbindelse med boligetablering 

Fase Miljøarbeider/ LOSENs oppgaver 

Før innflytting: - Samtale med ungdommene om forventninger og planer 

- Kartlegge og gjennomgå muligheter på boligmarkedet med 

ungdommen: 

- Gjennomgå økonomi, evt. hjelpe til med søknad om bostøtte 

- opprette konto og nettbank 

- Bistå med søknad om bolig 

- Gjennomgå boligannonser sammen med ungdommene 

- Trene på å gå på visning 

- Være med på visning 

- Hjelpe til å ta kontakt med huseier dersom det er nødvendig   

Innflyttningsfasen  

 

- Kontakt med huseier 

- Praktisk hjelp til innflytting 

- Gjennomgang av husleiekontrakt, husordensregler etc 

- Gjennomgang av økonomi, evt bistå med å opprette konto og 

nettbank                                                                                                       

Oppfølging etter 

innflyttning  

 

- Oppfølging av praktisk gjøremål i bolig (etter ønske, behov 

og avtale med hver enkelt ungdom) 

- Gjennomgang av økonomi og budsjett, hjelp til å betale 

regninger,                                                                                                       

- Bistå i gjennomgang av post og forklare innholdet ( spesielt 

viktig for ungdom som enda ikke behersker det norske 

språket fult ut.) 

- Bistå i å finne frem til offentlige kontorer og offentlig 

forvaltning. 

- Bistå i samtaler med ulike instanser i tjenesteforvaltningen.   

- Bistå med å opprette kontakt med sosialkontor, DPS og 

helsestasjon 

- Forklare hva de ulike instansene kan bidra med. 

- Hjelpe til med søknad til skole og følge opp /motivere til 

fortsatt skolegang. 

- Gradvis og i samråd med ungdommen trappe ned 

oppfølgingen. Holde kontakt via mobiltelefon og SMS etter 

hvert som ungdommen i økende grad mestrer en selvstendig 

tilværelse. Være tilgjengelig og gi ungdommen mulighet til å 

ta kontakt ved behov.                   

- Informere om muligheten til å komme tilbake i etterverntiltak  

dersom situasjonen endrer seg . 

- Hjelpe til med søknad til skole og følge opp /motivere til 

fortsatt skolegang. 

 

Lavterskeltiltakene og tilrettelegging av støttende miljøer som ble utviklet i prosjektet, har 

også spilt en viktig rolle for ungdommene i Boligprosjektet. Disse utviklet seg i følge 

oppsummeringene som viktig supplement til de individuelle støttetiltakene for oppfølging i 

bolig. Gjennom lavterskeltiltakene har ungdommene kunnet søke råd, kontakt, støtte og 

oppmuntring uten å måtte gå veien om formelle saksbehandlingsprosedyrer 
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Lavterskeltiltakene har også bidratt til å ”fange opp” ungdom som tidligere har takket nei til 

ettervern på tross av at de har hatt behov for videre oppfølging.  Noen av ungdommene har 

gjennom møter på en mer uformell arena, blitt motivert til å søke om fortsatt ettervernstiltak. 

Etter hvert ble det også gjort mulig at miljøarbeidertjenesten har kunnet gi boligoppfølging 

også til ungdom som av ulike årsaker har avsluttet ettervernet.  

 

Ett hinder i arbeidet med boligetablering, var manglende tilgang på aktuelle boliger. 

Prosjektet har bidratt til at behovet for et kommunalt boligtilbud for utsatt ungdom er satt på 

dagsordenen og dokumentert. I kjølvannet av prosjektet ble det derfor iverksatt tiltak for å 

kartlegge behov og forventet behov for bistand i forbindelse med etablering i bolig. Prosjektet 

har gitt innspill til arbeidet med kommunens boligsosiale handlingsplan, og også bidratt til å 

synliggjøre behovet for ulike type boliger tilpasset ungdom med ulike type bistands- og 

oppfølgingsbehov. 

 

5.5. Boligskole for ungdom 

5.5.1. Bakgrunn 

Arbeidet med boligetablering av ungdom, synliggjorde snart at mange av de aktuelle unge 

kunne trenge oppfølging og opplæring i hva det vil si å bo for seg selv, og ideen om en 

boligskole ble tidlig presentert. Parallelt med 17 – 23 startet Drammen kommune i juni 2008 

et annet prosjekt som ble kalt Prosjekt 18-24. Dette prosjektets hovedformål er å redusere 

antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18-24 år. Gjennom det 

prosjektarbeidet skal det utvikles gode styringsverktøy i et forebyggende perspektiv og for 

skreddersydd, målrettet oppfølging av den enkelte bruker. Prosjektene 17-23 og 18 – 24 har 

overlappende interesser, og arbeider i stor grad med samme målgruppe.  Koordinering av og 

innsats og tiltak er derfor viktig, og boligoppfølging av utsatt ungdom viste seg å være felles 

satsningsområde. Arbeidet med boligskole ble fulgt opp med dialogmøter med tverrfaglige og 

tverretatlige sammensatt faggruppe. Som ett innspill fra disse møtene, ble det gjennomført ett 

dialogmøte med aktuell ungdom. Arbeidet munnet samlet ut i en prosjektbeskrivelse for en 

modell for boligskole i Drammen kommune. I dette gis det et kort sammendrag fra de aktuelle 

møtene og prosessen i arbeidet. 
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5.5.2. Tverrfaglige møter 

Gjennom drøftinger i styringsgruppen for 17 – 23 og Boligprosjektet og i andre tverretatlige 

arenaer, ble det fra ulike deler av tjenesteforvaltningen uttrykt behov for etablering av 

boligskole som et boligsosialt tiltak for ungdom. I regi av Boligprosjektet, ble det arrangert to 

tverretatlige heldagsseminar med tema boligskole. Møtene ble gjennomført som 

dialogkonferanser, og ble også viktige møter om oppsummering av erfaringer fra 

Boligprosjektet så langt i prosessen, samt oppsummeringer fra andre etaters erfaring fra dette 

og tilsvarende arbeid. Oppsummeringene ble lagt til grunn for det videre arbeidet med 

boligskole. Kort kan de tverrfaglige møtene oppsummeres som følger: 

 

Gjennom møtene ble det synliggjort et generelt behov og interesse i kommunen for en 

boligskole rettet mot ungdom, og at flere enn barnevernets ungdommer vil kunne profitere på 

et slikt tiltak. Tilgang på egnet bolig ble sett på som det største hinderet i boligetablering for 

ungdom, og behovet for bred kratlegging av boligtilbud fra kommunen og tett samarbeid om 

boligsosial planlegging ble understreket. Med utgangspunkt i at behovene i ungdomsgruppene 

er individuelle og sammensatte, ble det lagt vekt på at i arbeidet med boligskole må legges 

vekt på at både boligtiltak og opplæringen blir tilpasset individuelt.  

 

Erfaring med LOS og miljøarbeiderfunksjonene fra 17-23 og Boligprosjektet, ble trukket fram 

som viktige elementer i arbeidet. Mål for boligskole burde være å bidra til at ungdommen ble 

trygg på egne ferdigheter og en hjelp for den enkelte til å klare seg selv. Fokus på 

betydningen av nettverk, skole, fritid og arbeid og individuelt tilpasset oppfølging, ble og 

presisert.  Innholdsmessig ønsket man videre at en boligskole skulle legge vekt på kunnskap 

om rettigheter, plikter og muligheter. Det ble ønsket at boligskolen skulle bidra med praktisk 

veiledning, hjelp til å skaffe og søke bolig og om hvordan finansiere en bolig. Betydningen av 

hjelp til å mestre praktiske ting når man bor alene, som for eksempel matlaging, budsjett 

økonomistyring, gjeldsrådgivning og husleieregler, ble også trukket fram.  

 

Det ble gitt føringer for at det videre arbeidet måtte organiseres som et tverretatlig tiltak. 

Fordi prosjektene 17-23 og 18-24 hadde overlappende interesser, ble det lagt vekt på at disse 

ble koordinert i et nytt prosjekt. Det ble naturlig at arbeidet med boligskole etter dette ble lagt 

til kommunens tverretatlig koordinerende team for arbeid rettet mot ungdom i alderen 18-23. 

Prosjektleder i 17-23 var og er med i det koordinerende teamet.  
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I kjølvannet av det faglige arbeidet omkring boligskole, ønsket man også å innhente 

ungdomsgruppens synspunkter og aktuelle erfaringer. Det ble derfor også arrangert et heldags 

seminar for ungdom som hadde fått boligtilbud gjennom prosjektet 17-23 og Boligprosjektet. 

Heldagsseminaret ble også en oppsummering og evaluering av erfaringene fra prosjektene. 

Målsettingen med seminaret var altså å innhente ungdommenes erfaringer, ønsker, råd og 

synspunkter.  

 

5.5.3. Brukermøter 

Denne framstillingen er basert på referat og oppsummeringer gjort av prosjektleder og 

prosjektmedarbeidere i 17-23 og Boligprosjektet, samt refleksjonsnotat fra evalueringen. 

Brukergruppen hadde utgangspunkt i Team Ungdom som etter hvert var blitt en stor gruppe 

ungdom som selv rekrutterer nye medlemmer. Ungdommenes innspill korresponderer som 

nevnt, i høy grad med erfaringene og slutningene som tidligere er gjort i 17-23 og 

Boligprosjektet. Betydningen av individuelle løsninger, både i valg av bolig og i veien fram 

mot innflytting og i perioden etter, understrekes. Ungdommene ønsker først og fremst  

mulighet til personlig støtte og veiledning både til planlegging, til å finne egnet bolig, gå på 

visning, inngå avtaler, til økonomi og til å ta vare på boligen og seg selv etter innflytting. 

Ungdommen mener de trenger hjelp til å ta seg fram i støtteapparatet, og de trenger råd og 

sosial støtte i det daglige. I dette trekkes behovet for en støtteperson fram, enten det er et 

familiemedlem eller en annen støtteperson. Omfanget av individuell oppfølging vil og være 

individuelt. Hensikten må være at støtte trappes gradvis ned, men at det er mulig å ta kontakt 

ved behov. Dette er ikke ulikt vanlige ungdommers behov når de flytter hjemmefra. Flere ser 

på bofellesskap som en mulig løsning, både for å dele utgifter, utfordringer og for sosial 

støtte. Kunnskap om viktige ting de må huske på når de flytter for seg selv, blir også trukket 

fram, og boligskole kan være viktig.  Boligsskole sees på som et supplement til individuell 

støtte.  

 

5.5.4. Videre arbeid med etablering av boligskole 

På bakgrunn av de drøftinger, kartleggingsarbeid og forberedelser i tilknytning til tema 

boligetablering av utsatt ungdom, ble det besluttet å jobbe videre med en boligskole for 

ungdom (Drammen kommune 2009). Prosjektet Boligskole sees i sammenheng med 

fattigdomsbekjempelse blant unge i Drammen kommune. Målgruppen for boligskolen skal 

være ungdom med bistandsbehov. I arbeidet med boligetablering generelt, skal det legges 
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vekt på individuelle behov for oppfølging fra det å trenge hjelp til å finne en egnet bolig, via 

rådgivning eller oppfølging av støttepersoner, - til tett oppfølging i form av bemanning i større 

eller mindre grad knyttet til boligen. I det videre arbeidet skal det både utvikles boligskole og 

boligtilbud, og det skal legges vekt på å utvikle ansattes kompetanse i arbeidet med å bistå 

unge i boligetablering. Arbeidet skal knyttes opp mot prosjektene ”17-23” og ”18-24”, 

samtidig som det underordnes prosjektet ”Boligsosial handlingsplan” og anses som et 

delprosjekt under dette. I følge prosjektskissen skal arbeidet med boligskole videre 

organiseres ved at det opprettes en prosjektgruppe på operativt nivå med lederansvaret knyttet 

til Senter for Oppvekst. Koordinerende team i prosjektet ”18-24” skal også her fungerer som 

referansegruppe.  Effektmålet er at det i løpet av prosjektperioden skal være etablert metoder 

og rutiner innenfor det ordinære tjenesteapparatet som sikrer at ungdom med dårlig nettverk 

og/eller andre sviktende forutsetninger får den hjelp og kompetanse de trenger i forhold til å 

etablere seg i egen bolig. Det forutsettes at rutinene og erfaringene fra prosjektet skal 

videreføres innenfor og som en del av, den ordinære tjenesteproduksjonen og ordinære 

driftsrammer etter endt prosjektperiode. 

 

5.6. Oppsummering 

I dette kapittelet er det gjort et forsøk på gi en samlet beskrivelse av innsats og utvikling i 

prosjektet Fra barneverntiltak til boligetablering. Det er mange forutsetninger som skal på 

plass i en etableringsprosess og graden av tilrettelegging og støtte må vurderes individuelt. 

For ungdommene i dette prosjektet har det vært nødvendig med god tilrettelegging og 

oppfølging hele veien. Prosjektet har og avdekket at det er et felles behov i kommunen for en 

boligskole for ungdom som trenger ekstra oppfølging, og det er avdekket behov for mer 

systematisk tilnærming til feltet både i forhold til aktuelle og tilgjengelige boliger og i forhold 

til ulike former for oppfølging. Arbeidet har derfor også fått betydning for kommunens arbeid 

med boligsosial handlingsplan. Fordi boligetablering er en svært viktig del i overgangen fra 

barnevern til selvstendig tilværelse er det likevel viktig at boligprosjektet sees i en helhetlig 

sammenheng og i forhold et til arbeidet med en god tilrettelegging for målgruppene i begge 

prosjektene som er beskrevet i denne rapporten. Dette kapittelet bør derfor sees i sammenheng 

med resten av rapporten.  
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6. Prosjektene 17 – 23 og Fra barneverntiltak til boligetablering            

Prosess, resultat og implementering  

Av Grete Eide Rønningen 

 

Både prosjektledelse, tverrfaglig koordinator og miljøarbeiderne i prosjektene 17 – 23 og 

Boligprosjektet, har ført læringslogg underveis i hele prosjektperioden. Loggene er ført på en 

slik måte at problemer og konfliktområder er registrert og eksempler på gode løsninger er 

synligliggjort. Oppsummeringer fra arbeidet har dannet grunnlag for dialog, drøftinger og 

justeringer underveis. Dette har vært viktig grunnlag for utviklingen av arbeidet, og for 

følgeevalueringen av prosjektene.  Justeringer i prosjektene er gjort i dialog med aktuelle 

fagfolk, samarbeidspartnere, ledelse og styringsgrupper. Det er lagt til rette for dette gjennom 

møter, heldagssamlinger og i daglig virke. Underveis er det også gjennomført samtaler og 

intervju med sentrale personer, og oppsummeringer fra dette har også inngått i 

erfaringsmaterialet som er lagt til grunn for justeringer i prosessen. Gjennom en slags 

læringsspiral basert på refleksjon omkring utvikling, utprøving, ny forståelse og resultater fra 

nye arbeidsmåter, har prosjektet slik utviklet seg.  

 

6.1. Både metodeutvikling og dagsordenfunksjon 

En del av arbeidet i prosjektet er implementert i daglig arbeidet underveis. En del av 

utfordringene som prosjektene har avdekket, er det også grepet tak i underveis og arbeidet 

videre med innen daglig virke. Slik har prosjektenes funksjon vært både å utvikle erfaring 

med tiltak og metoder i arbeidet for målgruppen, og samtidig å bidra til å sette utfordringer på 

dagsordenen underveis i prosjektet.  

 

6.2. Direkte og indirekte påvirkninger med betydning for implementeringen 

At arbeidet i prosjektet ble påvirket av-  og har påvirket drift i primærorganisasjonen, er 

påpekt i styringsgruppens møter, i intervju med avdelingsledelsen ved Senter for Oppvekst 

(SFO), i møter med saksbehandlere og med prosjektgruppen. Underveis ble arbeidet i 

prosjektet forsterket og påvirket gjennom generelle endringer i barnevernlov og nye 

retningslinjer for ettervernet. Arbeidet i prosjektet ble også forsterket som oppfølging av 

Fylkemannens tilsynsrapport, der det blant annet ble etterlyst bedre rutiner for samhandling 

med instanser som det er naturlig å samarbeide med, spesielt i forhold til rutiner for ettervern. 

Parallelt med prosjektperioden, ble det derfor nedsatt en arbeidsgruppe som blant annet skulle 
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foreslå nye rutiner for samarbeid. Denne arbeidsgruppen foreslo i følge intervju med leder for 

Senter for Oppvekst, å forsterke rutinene som var jobbet fram i 17-23. Halvveis i 

prosjektperioden ble det oppsummert at implementering av arbeidsformene i 17 -23 var blitt 

forsterket av avviksbehandlingen. Rutiner ble spisset og det ble nedsatt en ny gruppe med 

saksbehandlere med ansvar for ytterlige forankring av arbeidet.  

 

Arbeidet med bolig synliggjorde tidlig behov for bedre kommunal oversikt over behov og 

muligheter for tilpassede boliger, og arbeidet fikk straks betydning for kommunens arbeid 

med en egen boligsosial handlingsplan. Boligspørsmålene viste seg også aktuell for en videre 

målgruppe enn målgruppen for prosjektene 17-23 og Boligprosjektet. 

 

Arbeidet i de to prosjektene 17-23 og Boligprosjektet har også mange sammenfall med 

kommunens stasing i prosjektet 18 – 24. 18-24 som har hatt spesiell fokus på unge 

sosialhjelpsmottakere, har hatt flere av ungdommene i SFOs prosjekter i sin målgruppe. 

Prosjektene har hatt felles interesse i spørsmål om bolig for sårbar ungdom, i spørsmål om 

boligsosial utfordringer i kommunen, og i forbindelse med etablering av boligskole i 

Drammen kommune. Slik har prosjektene også forsterket hverandres innsats. Disse 

prosjektene har også hatt felles interesse i forhold til tverrfaglig koordinering, og etablering av 

Koordinerende team i 18-24 har også vært et svar på en koordinerende instans fra arbeidet i 

SFOs prosjekter, og en formalisering av det tverrfaglige arbeidet rettet mot utsatt 

ungdomsgrupper i Drammen kommune. 

 

Ett hinder i arbeidet har vært uavklarte ansvarsområder. Uavklarte ansvarsområder har 

handlet både om økonomi og tolkning av lovverk. Hvem som skal ha ansvar for oppfølging av 

den enkelte ved overgangen til voksen tilværelse, har vært diskutert i forhold til mange av 

ungdommene i prosjektet. Diskusjonene har avdekket både behov for nødvendig avklaringer 

mellom ulike instanser og etater, og det har understreket behov for mer opplæring blant annet 

om unges rettigheter i hh til ulike lovverk. Betydningen av god kjennskap til slike rettigheter 

har vært avgjørende i arbeidet med flere av sakene i prosjektet, og her har den tverrfaglige 

koordinatorene spilt en viktig og avgjørende rolle. Hindrene speiler også behov for større 

tydelighet i hh til politisk rammeverk, noe også Hjort og Bache – Hansen (2008) trekker fram. 

De understreker at uklare ansvarslinjer lett kan føre til at viktig støtte for de unge faller bort. 

 

 



Overgang fra barnevern til selvstendig tilværelse 

 60 

6.3. Organisasjonsutvikling og organisasjonslæring 

I utgangspunktet ble det lagt vekt på at arbeidet i 17-23 og Boligprosjektet skulle 

gjennomføres slik at organisasjonslæring og implementering i organisasjonen kunne skje 

underveis. I dette arbeidet har man både lykkes og mislykkes. Som vist i de forrige avsnittene, 

er en del av arbeidet allerede implementert innen basisorganisasjonene, og prosjektene har 

vært nyttige og viktige både for å bedre ettervernet, for å etterkomme eksterne pålegg og for å 

styrke samarbeidet på tvers i kommunen. En viktig grunn til at man ikke har lykkes fullt ut, 

kan spores til at selve organisasjonen har vært i en kontinuerlig endringsprosess parallelt med 

prosjektperioden. Det skjedde stadig endringer både i ledelsessjikt og 

personalsammensetning, både internt ved Senter for Oppvelst, men også i forbindelse med 

realisering av NAV – reformen i kommunen. Mål for samhandling og samarbeid ble tidvis 

vanskelig å følge opp, blant annet også fordi avtaler ofte ble gjort på personnivå og ikke mer 

formelt på organisasjonsnivå. Oppsummeringer av samtaler rundt dette kan konkluderes med 

at forholdene samlet førte til at en del av samarbeidet ble personavhengig og mer 

uforpliktende enn mer formelle avtaler på organisasjonsnivå sammen med en stabil 

personalgruppe, kunne ha bidratt til. Den tverrfaglige koordineringen synes nå å være godt 

sikret gjennom koordinerende team i prosjektet 18-24, den interne organisasjonslæringen og 

implementering av erfaringer fra prosjektet, synes ennå å stå overfor en del utfordringer. Med 

bakgrunn i teori om koordinering (Jacobsen 1993) er det en oppfordring fra evalueringen å se 

hvilke elementer i en god koordinering som i framtiden kan sikres gjennom formalisering. I 

intervju med ledelsen for SFO, understrekes også generelt betydningen av å ta 

tidsperspektivet i endringsprosesser i betraktning – at ting tar tid. Dette er viktige perspektiv, 

men målet for organisasjonen er at implementering av arbeidsrutiner skal være på plass innen 

prosjektperiodens utløp.  

 

I prosjektet ble det lagt stor vekt på at man skulle utprøve Individuell Plan (IP) som verktøy i 

tverrfaglig koordinering og brukermedvirkning. Dette viste seg å bli en tung prosess. 

Avdelingen fulgte opp, og det ble blant annet tilbudt kurs i IP to ganger i året for ansatte ved 

SFO. Ved barnevernet og i arbeidet med barnevernets ettervern viste det seg at dette likevel 

var en utfordring å få til. En forklaring er at man i barnevernet også er forpliktet til å utarbeide 

andre planer som tiltaksplaner mv. Imidlertid fikk de av ungdommene i pilotgruppen som 

hadde rett og ønske om IP, en slik plan. Årsaken til at det var mulig å få det til, skyldes i 

hovedsak påtrykk fra tverrfaglig koordinator som ikke slapp sakene før alle planer og avtaler 

var på plass. Dette viste at det er mulig selv i vanskelig saker å få til en slik plan. Læring fra 
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dette er at arbeidet med IP kan være krevende og det må derfor være vilje og ressurser i 

organisasjonen til å prioritere denne type arbeid. Arbeidet med IP bør derfor formaliseres og 

ikke være opp til den enkelte saksbehandler.  Som nevnt tidligere, ble imidlertid arbeidet også 

her forsterket gjennom endringer i barnevernloven som økte påtrykket for å få gehør for IP. 

På sikt antar man i SFOs ledelse at erfaringer fra arbeidet skal synliggjøre betydningen av IP. 

Erfaringene ved prosjektslutt er at planen hjalp bruker til å få bedre oversikt og forenkelt også 

det tverrfaglige arbeidet, ikke minst gjennom synliggjøring av ansvarsfordeling.  

 

6.4. Forholdet mellom 17-23 og Boligprosjektet 

I oppsummeringene av arbeidet mot slutten av prosjektperioden, ble det vurdert at 

beslutningen om å se Boligprosjektet og 17-23  i en sammenheng, var god for begge 

prosjektene. Vurderingene er også i løpet av prosessen, blitt forsterket av forskning om 

ettervern og sårbare grupper (Bakketeig og Backe-Hansen 2008 bla). Erfaringene fra 

Drammen viser at det har vært og er viktig å se de to prosjektene samlet. Mye av ettervernet 

handler også om en selvstendig tilværelse der det å mestre å bo blir en grunnpilar. Leder for 

SFO påpeker i ett av intervjuene med henne, at samlet innsats i de to prosjektene er viktig 

også i forhold til kommunens innsats for å bekjempe fattigdom. I tillegg til fordelingspolitikk 

er nemlig bolig, skole og arbeid sett som viktigste innsats for å utligne helsegradienten (Sosial 

og Helsedepartementet 2006). Miljørarbeidertjenesten og LOSene har vært en viktig innsats i 

dette arbeidet. Betydningen av at de unge har en støtteperson og også fast kontaktperson i 

barnevernet som de kan kontakte, bekreftes også som et viktig funn i forskning om 

overgangen fra barnevernet til selvstendig tilværelse (Bakketeig og Backe Hansen 2008). I 

materialet fra Drammen trekkes også Husbankens engasjement og innsats i boligsosiale 

spørsmål fram som viktig bidragsyter i prosjektet 17-23, og betydningen av at det finnes en 

offentlig instans som holder dette fokuset fast, har vært viktig for kvaliteten på 

ettervernsarbeidet i prosjekt og for kommunens innsats og planer i boligsosiale spørsmål. 

Samlet sees dette også som viktige bidrag i bekjempelse av fattigdom generelt og 

barnefattigdom i Drammen spesielt. Samarbeidet mellom Drammen kommune og Husbanken 

er bekreftet styrket gjennom prosjektene. 

 

6.5. Sårbar ungdom som har fått individuell oppfølging i 17-23 og Boligprosjektet 

Framfor alt har prosjektene 17-23 og Boligprosjektet vist at den gruppen som her omtales som 

sårbar, er en heterogen gruppe som først og fremst har ulike historier og behov. Likevel har 

prosjektet også vist at det er mulig å trekke ut noen felles erfaringer som kan bidra til å sikre 
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gruppen bedre med tanke på oppfølging gjennom barnevernets ettervern og andre 

hjelpeinstanser. Forskning viser i tillegg at et godt ettervern er avgjørende for hvordan 

barnevernsbarna klarer seg på sikt (bla Bakketeig og Backe – Hansen 2008). Erfaringer som 

kan danne grunnlag for gode rutiner for et godt ettervern er et av målene for prosjektene som 

omhandles i denne rapporten.  

 

At ungdomsgruppen og behovene i gruppen er sammensatt, fordrere også sammensatte og 

individuelle løsninger, noe som speiles i de løsningene man har funnet fram til for de unge i 

dette prosjektet. Det er har ikke vært helt enkelt å gjøre en endelig oppsummering av hvor 

mange ungdommer som har fått tilbud i prosjektet. Den oppsummeringen som er beskrevet i 

tilknytning til pilotgruppen, er imidlertid helt korrekte. Fordi en del av arbeidet i prosjektet 

ble implementert i primærorganisasjonen i løpet av prosjektet, har det vært litt mer komplisert 

å finne nøyaktige tall. Etter pilotgruppen ble ungdommene som ble sluset inn i prosjektet fulgt 

opp av tverrfaglig koordinator i samarbeid med miljøarbeiderne. Der hvor det ikke var aktuelt 

med tverrfaglig tilrettelegging, ble ungdommene fulgt opp av miljøarbeider i samarbeid med 

saksbehandler i de tilfellene det var snakk om ettervern. De av ungdommene som ble sluset 

inn i prosjektet som ikke hadde rett til ettervernstiltak og som bare trengte veiledning og 

losing gjennom systemene, fikk oppfølging av miljøarbeider og/eller los. I de tilfellene der det 

var mulig, ble fosterhjem, institusjon eller nettverk koblet til arbeidet med ungdommene og 

som støtteperson og los for disse. Tallene som presenteres i denne oppsummeringen gis derfor 

med noe forbehold om overlapp mellom de ulike instansene: 

 

Ved prosjektperiodens utløp pr mars 2010 er det i følge prosjektledelsen gitt tilbud til 35 

ungdommer om individuell oppfølging i prosjektet 17 -23 og Boligprosjektet. Fire av de 35 

sakene ble imidlertid avsluttet enten fordi ungdommene flyttet til annen kommune, eller fordi 

de ikke har møtt eller svart på henvendelser fra barnevernet. 31 ungdommer er slik fulgt opp i 

prosjektet av tverrfaglig koordinator og/eller miljøarbeider. 24 ungdommer har fått tilbud om 

ettervern, og 20 ungdommer har fått oppfølging i forhold til bolig. Seks ble bosatt i samarbeid 

med tverrfaglig koordinator, fosterhjem og/eller institusjon og fått oppfølging herfra. I tillegg 

er det jobbet enkeltvis med de 31 ungdommene i forhold til fritid, familie, nettverk, skole, 

utdanning, jobb, attføring og eventuelt trygd. 
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6.6. Erfaring fra arbeid med barnevernets ettervern - anbefalinger 

Blant erfaringer fra arbeidet i de to prosjektene, er følgende oppsummert som viktige 

overordnede elementer i barnevernets ettervern: For det første understrekes det at grunnlaget 

for god overgang fra barnevern til voksen tilværelse, dannes allerede fra første dag barnet 

eller ungdommen kommer i kontakt med barnevernet. For å lykkes, har man i prosjektet erfart 

at det må legges vekt på langsiktig planlegging, der det tenkes livsløp og helhetlig strategi. I 

en livsløpsstrategi vil det være naturlig å tenke hva som skal skje med den unge allerede fra 

barnevernet kommer inn i bildet, samtidig som at ungdommen så tidlig som mulig, også i god 

tid før fylte18 år, får god informasjon om rettigheter og muligheter for ettervern – og om 

angrefrister i tilfelle en takker nei til ettervernet. Fra prosjektet i Drammen anbefales det også 

at det etableres rutiner for å ta kontakt med de unge ett år etter saken er avsluttet, for å høre 

hvordan det har gått. Hjort og Backe-Hansen (2008) oppsummerer dette også i sin rapport, 

med at et godt ettervern bør planlegges så tidlig som mulig og strekkes lengst mulig i tid. Et 

viktig verktøy i planarbeidet både for ungdommen og for tverrfaglig oppfølging, antas 

Individuell plan (IP) å være. For å få til arbeidet med en slik plan, synes det som om arbeidet 

bør presiseres og prioriteres spesielt. 

 

En annen erfaring man har gjort i Drammen og som speiler betydningen av både 

livsløpsstrategi, langsiktig planlegging og vekt på samarbeid med ungdommene, er 

betydningen av tilstrekkelig tid til samtale med barnet/ ungdommen i prosessen fra 

overtakelse til avslutning av en sak. Samtalene skal bidra til å sikre at den enkelte ut fra sitt 

modningsnivå, fra første stund blir hjulpet til å forstå hvorfor det har vært nødvendig for 

barnevernet å intervenere, og til enhver tid også å forstå hva som skal skje videre. Ved 

avslutningen av en sak bør det også settes av tid til en eller flere avsluttende samtaler som 

sikrer de unge mulighet til å stille og få svar på spørsmål. En slik anbefaling er i tråd med 

funn fra andre studier om strategier for et godt barne- og ettervern. Ungdommene har behov 

for å forstå og å foretelle sin egen historie og slik skaffe en opplevelse av sammenheng i 

tilværelse, slik Antonovsky beskriver som en viktig ressurs for å håndtere utfordringer i eget 

liv. Dette behovet er også bekreftet gjennom annen norsk og internasjonal forskning om 

ungdom i overgang fra barnevern til voksen tilværelse (Hjort og Backe-Hansen 2008) 

 

Langsiktige planleggingen som legges til grunn for barn og ungdom i barnevernet og ved 

overgangen til voksen tilværelse, bør inkludere skole, arbeid, utdanning, fritid, familie og 

støttende nettverk. Ikke minst for å sikre en god overgang til selvstendig tilværelse, må 
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spørsmål om bolig og økonomi avklares og planlegges tidlig. Bolig må tilpasses den enkelts 

behov, og den enkelte må få den støtte og hjelp som er nødvendig for å sikre overgangen. Et 

viktig prinsipp for en vellykket overgang er i følge erfaringene i prosjektet, altså å legge vekt 

på brukermedvirkning, og at all planlegging skjer i samarbeid med ungdommen. Tanken bak 

er både å styrke ungdommens tro på seg selv og en overordnet ide om empowerment både 

som mål og strategi. Gjennom empowerment uttrykkes mål om gradvis selvstendiggjøring av 

den unge. I slikt arbeid blir betydningen av å ta utgangspunkt i og bygge videre på ressurser 

rundt den unge, trukket fram. Dette er også erfaringene fra prosjektene som omtales i denne 

rapporten. En slik tilnærming kan også lette overgangen fra barn til voksen tilværelse, som 

både her og i forskning ellers om barnevernsungdom, er beskrevet som akselerert og 

komprimert (Hjort og Backe-Hansen 2008). Betydningen av at den unge har egen 

kontaktperson i barnevernet og egen støtteperson som en kan forholde seg til i overgangene er 

en av de viktigste konklusjonene både for 17-23 og for Boligprosjektet. Hvem som kan være 

kontaktperson avklares sammen med ungdommen og erfaringene fra prosjektet er at 

institusjonen, fosterforeldre eller nære personer i den unges nettverk kan vurderes. 

Miljøarbeiderfunksjonen i prosjektene i Drammen, har kunnet støtte opp der det har vært 

vanskelig å finne slike personer. Tiltak som for eksempel boligskole, er sett på som viktig for 

å styrke selvstendiggjøringsprosessen. Gjennom empowerment og vekt på gradvis 

selvstendiggjøring, ivaretas også en mer naturlig selvstendiggjøringsprosess parallelt med at 

man har sikret en så god forankring som mulig. Erfaringene fra de to prosjektene i Drammen 

har også vist at det er en styrke for overgangsprosessene å ha etablert støttende miljøer for 

ungdommen i form av lavterkseltilbud, dialog-, støtte- og samtalegrupper.  

 

6.7. Oppsummering 

I dette kapittelet er det gjort en samlet refleksjon av det som har skjedd i prosjektet og i 

forhold til mål som er uttrykt ved oppstart og underveis. Dette er og relatert til aktuell 

forskning på feltet. Innsats og konklusjoner i prosjektene i Drammen er i høy grad 

sammenfallende med konklusjoner som er gjort innen annen forskning på feltet. Slik sett 

bekrefter og styrker innsatsen i Drammen den forskningen som er gjort, og samtidig styrker 

resultatene fra annen forskning de slutningene som er trukket i dette prosjektet. I dette 

kapittelet er det og gitt noen innspill til videre arbeid med dette feltet i Drammen kommune. 
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7. Hva er lært av prosjektene 17 - 23 og Fra barneverntiltak til 

boligetablering? 

Av Grete Eide Rønningen 

 

I dette avsnittet skal vi kort oppsummere viktigste læring fra de to prosjektene 17-23 og Fra 

barnevern til Boligetablering (Boligprosjektet), i tilknytning til de tre evalueringsspørsmålene 

som vi presenterte tidligere i rapporten: 

 

7.1.Prosjektenes substansiell betydning 

Viktige resultat for prosjektene er først og fremst alle de unge som i løpet av perioden har fått 

en plan for ettervern, som har fått individuell plan (IP), som har fått bolig og faste 

støttepersoner både innen barnevernet og som støtte i overgangen til selvstendig tilværelse i 

form av miljøarbeidertjeneste og lostjeneste. Gjennom bla forsterket barnevernsarbeid og 

spesielt fokus på koordinering av tverrfaglig samarbeid, er dette blitt mulig. Tilrettelegging av 

støttende miljøer utover det gjennom Team Ungdom, samtalegrupper, oppfølgingstjeneste i 

regi av Nøsted skole og lavterskeltilbud i regi av frelsesarmeen, er også substansiell synlige 

resultater. 

 

Konkrete tiltak i regi av prosjektet kan dermed oppsummeres i følgende punkter: 

• Etablering av oppfølgingsteam 

• Tverrfaglig koordinator 

• Miljøarbeidertjeneste 

• LOS 

• Dialoggrupper for ungdom i barnevernet og ansatte i barnevernet 

• Team Ungdom 

• Jentegruppe 

• Støttende miljøer 

• Dropp Inn i regi av Frelsesarmeen 

• Ettervernsgruppe i regi av Nøsted skole 

• Erfarings- og dialogkonferanser som tiltak i kompetanseheving 

• Konferanser 

• Fagdager med fokus på ettervern 
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• Tverrfaglige dager 

• Plan for oppstart av boligskole i samarbeid med prosjektet 18 – 24 

• Bidrag til Boligsosial handlingsplan 

• Ukast til erfaringskatalog og sjekkliste for barnevernets ettervern i Drammen 

• Etablering av Koordinerende team i samarbeid med prosjektet 18-24 

• Tverretatlig henvisningsteam 

 

7.2.Prosjektenes strukturell betydning 

Arbeidet i 17 – 23 og Boligprosjektet har prøvet ut og beskrevet nye metoder og arbeidsmåter 

for å styrke arbeidet med kommunens ettervern og boligetablering av ungdom som har vært 

under omsorg av barnevernet. At det er mulig å få til gode overganger og helhetlig 

planlegging, har prosjektene vist. En del av arbeidsrutinene er implementert innen daglig 

virksomhet etter hvert som erfaring er systematisert og dokumentert i prosjektperioden, noe 

arbeid er ikke fulgt opp og noe gjenstår. For å sikre lik behandling og en god overgang til 

voksen tilværelse, må rutiner formaliseres. Etablering av forsterket oppfølgingsteam er en 

struktur som nå er implementert inne fast drift og videreføres etter prosjektperioden. Dette er 

en struktur som har vist seg å bidra til å sikre de unge både rettigheter og gode overganger. En 

erfaringskatalog med sjekkliste som støtte til det videre arbeidet, er også under utarbeidelse. 

Hensikten er de gode erfaringene skal implementeres i Drammen kommunes egen 

rutinehåndbok og slik formaliseres. Arbeidet med å formalisere strukturen er påbegynt og en 

egen person ved barnevernet har fått i oppdrag å følge dette opp, men i skrivende stund er 

ikke alle forhold avklart. 

 

Ett mål for prosjektene har vært å fremme arbeidsmåter i tverrsektorielt samarbeid i arbeidet 

for ettervern. Fra departementets side var det spesielt lagt vekt på at prosjektet 17-23 skulle 

bidra til bedre samarbeid og samhandling mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten. 

Prosjektene har også bidratt i forhold til etablering av et tverrfaglig koordinerende team i 

kommunen og til tverretatlig henvisningsteam. Disse strukturene er direkte resultat av 

prosjektet 18 – 24, men er også svar på behov kartlagt i 17- 23 og Boligprosjektet og en 

styrking mellom de to hjelpeinstansene. Resultatet omkring samarbeidet mellom de to 

avdelingene er også forsterket gjennom styringsgruppen for 17-23.  
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En felles struktur for arbeidet i 17-23 og Boligprosjektet, har også svart på behov for 

samarbeid og samordning på tvers av etater i kommunen. Arbeidet er og nedfelt i strukturer 

og nye samhandlingsrutiner omkring arbeidet med plan for boligsosialt arbeid i Drammen 

kommune, og gjennom å synliggjøre tverrfaglige felles behov i forhold til sosiale 

boligspørsmål og behov for boliger. 

 

7.3.Prosjektenes betydning for meningsdanning 

Viktige mål for arbeidene i de to prosjektene har vært metode- og kompetanseutvikling. 

Gjennom utprøving og evaluering av metoder for ettervern og boligetablering, er mange 

temaer satt på dagsorden i kommunen. Gjennom strategier og tiltak i kompetanseutvikling 

internt i barnevernet, er betydningen av tidlig innsats, forsterket saksbehandling, 

langtidsplanlegging, livsløpstenking, tverrfaglig samarbeid, formaliserte rutiner, 

brukermedvirkning, dialog og gradvis myndiggjøring, satt på dagsordenen i tilknytning til 

ettervernsarbeidet. Likeså er betydningen av ettervern som strategi for eksempel i forhold til 

fattigdomsproblematikk og forebygging av sosialklienter løftet og fremmet. Det har likevel 

ikke vært mulig å måle endringer i kultur og holdninger innen barnevernet direkte, men i 

drøftinger og samtaler er det understreket at det har skjedd store endringer internt. For det 

første har dokumentert erfaring og kunnskap på feltet påvirket forståelsen av hva som virker 

på sikt og at det er viktig å tenke livsløp. At læring i løpet av prosjektet er tilbakeført i form 

av erfaringsdager og også implementert i daglig drift i løpet av prosjektperioden, har styrket 

organisasjonens læring parallelt med utviklingen i prosjektet. Oppsummeringer ved 

prosjektets slutt konkluderer med at det også har skjedd merkbare endringer i tenkningen 

omkring ettervernet, med økende vekt på strategier for mer gradvis selvstendiggjøring og 

oppfølging over tid. I tillegg til prosjektets innsats på dette feltet, trekkes også fram at en 

støttende ledelse har bidratt til legitimitet for prosjektets strategier, samt at sammenfall med 

andre trekk som prosjektet 18 – 24, endringer i lovverk og endringer i intern organisering har 

hatt betydning. 

 

 Likevel gjenstår en del arbeid, og organisasjonen arbeider også ut fra en forståelse av at ting 

tar tid – og at en formalisering av rutiner og legitimitet for arbeidsformene, på sikt vil 

ytterligere bidra til meningsdanning. Temaet må uansett holdes oppe av fagfolkene ved Senter 

for Oppvekst i samarbeid med NAV og sosialtjenesten, og endelig er det nødvendig at 

arbeidet også sees i sammenheng med kommunens politiske forvaltning, for å sikre 

tilstrekkelig legitimitet for framtiden 
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7.4. Avslutning 

Med denne rapporten dokumenteres mer enn tre års satsing i prosjektene 17 – 23 og Fra 

barneverntiltak til boligetablering (Boligprosjektet), og fokus på sårbar ungdom i alderen 17 – 

23 år. Gruppen sårbar ungdom i dette prosjektet satt på dagsordenen. Temaet ettervern er også 

brenneaktuelt for tiden – og forskning på feltet sammen med erfaring gjennom systematisert 

arbeid i kommunene og i samarbeid med forvaltningen og frivillig sektor for øvrig, viser at  

det er nødvendig med innsats. 

 

Erfaringene fra Drammen kommune bekrefter forskning på feltet, og anbefalingene fra 

prosjektet er i tråd med anbefalinger også fra forskningsfeltet. At kommunen var i forkant og 

at forskningsresultatene ble lagt fram når prosjektet nærmet seg slutten, bekreftet at man var 

på rett vei i Drammen kommune og at det er god og viktig kompetanse innen feltet som man 

besitter i kommunen. Ennå er det likevel et stykke vei igjen. Nå gjenstår om man klarer å 

legge om rutiner etter de erfaringer man nå har. For å få til det gjelder det å holde temaet opp, 

men det handler også om støttende faglig og politisk ledelse og legitimitet for å holde fokus 

på det tverrfaglige ansvaret for å hjelpe sårbar ungdom et godt stykke på veien fra barnvern til 

selvstendig voksen tilværelse. Det skylder vi dem. 
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Strømsø Team 

Gruppearbeid fagdag tirsdag 3/6-08 
 

 

 

Refleksjonsmetode: Gjort – lært – lurt (GLL) 

 

 

Deltagerne deles inn i 3-4 grupper. Velg en sekretær som skriver ned det dere 

kommer fram til i gruppen på flip – overark og som har ansvar for framlegg i 

plenum. 

 

Oppgaven: 

Ta utgangspunkt i deres kjennskap fra arbeid med overgang fra barnevernet for 

aldersgruppen 17-23 i barnevernet.  

 

1. Gjort: Hva pleier dere å gjøre i saker i forbindelse med overgangen fra 

barnevernet til voksen tilværelse?  

a. Tenk gjennom for hver for dere – skriv punkter på et ark (ca 5-10 

minutter) 

b. Del erfaring – gå runder – fortell – gi eksempler  

c. Oppsummer i punkter  

 

2. Lært: Drøft i gruppen: på bakgrunn av den erfaringen vi samlet har i 

gruppen – hva har vi lært fra arbeidet med slike saker 

a. Drøft 

b. Oppsummer i punkter – hva har vi lært fra det vi har gjort? 

 

3. Lurt: Hva kan vi gjøre framover for å finne gode løsninger for 

aldersgruppen 17-23? Hva kan vi gjøre selv? Hva kan teamet (Strømsø) 

gjøre? Hva bør ledelsen eller prosjektet legge til rette for? 

a. Drøft 

b. Oppsummer i punkter – hva er det lurt å gjøre mer av/videre? 

 

 

4. Framlegg i plenum: heng opp flip over arkene.  Les hverandres ark. 

Oppsummering og framlegg i plenum 

 

5. Veien videre… 
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Plan for idedugnad for boligskole, Drammen 09.12.08. 

 

 
0900:  Liv Gjønnes (SFO) ønsker velkommen 

Ranveig van der Meij SFO) orienterer om prosjektet ”Fra Barneverntiltak til 

Boligetablering” og for planene om å etablere en boligskole.  

 

 

0930:  Ide dugnad: – Hva er en boligskole og hvordan realisere den? 

Idedugnaden ledes av Liv Hanson Ausland og Grete Eide Rønningen ved Høgskolen i 

Vestfold.  

 

Metoden vi tar i bruk er IGP – det vil si vi arbeider Individuelt, i Gruppe og 

gjennomfører oppsummering og analyse i Plenum. 

 

Spørsmålene vi tar sikte på å få belyst, er: 

- Hva er boligskole? 

- Hvorfor (er det viktig) med boligskole?  

- Hvordan kan en boligskole organiseres? 

- Hvem skal (bidra til å) realisere en boligskole? 

 

 

 

 Hva? Hvorfor? Hvordan? Hvem?                                       Veien videre 

Plenum/analyse 

1100 - 1200 

 

     

Gruppe 

Ca 1 time 

Kl 0945- 1045 

 

     

Individuell 

Kl 0930 - 0945 

 

 

     

 

1200: Lunsj 
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