
Utredning av bo og arbeidstrening for unge 16-25+

Brønnøy kommune

Vi slipper ikke taket!

Lykkelige mennesker arbeider nå engang best. 
Hj. Helweg
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Faggruppa som har jobbet med utredningen har bestått av:

Barnevernet ved Lill Mari Lande
Psykiatritjenesten ved Anne Synnøve Fjellsøy
Sosialavdelingen ved Solvor Nicolaisen
Pleie og omsorg ved fagkonsulent Irene W. Johansen
Arbeidsleder for arbeidstreningsgruppa Sivert Bjørgan
Miljøterapitjenesten ved Kari Anne H. Amundsen
PPT ved Anne Marit Olsen
Helsestasjonen ved Torun Gladsø
Prosjektleder Kjartan Paulsen

Gruppa har hatt 4 møter fra juni til oktober. I tillegg har 5 personer fra gruppa 
vært på en 2 dagers ekskursjon til Trondheim.
Målene for ekskursjonen var Gartnerhaugen som er en barnevernsinstitusjon 
med botrening som et av sine virksomhetsområder.
Vi besøkte også Stavne gård som er institusjon for karriereplanlegging og 
arbeidskvalifisering. Stavne gård har et nært samarbeid med NAV-arbeid.

Prosjektansvar og koordinering av prosjektutredningen er lagt til SLT-
koordinator ved Per Martin Orvik

Kjartan Paulsen Per Martin Orvik

Prosjektleder bo og arbeidstrening Prosjektansvarlig
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Kap. 1 Formål, hensikt og målgruppe

Den mannen ber tyngste børi som ingen har å bera.
Jan-Magnus Bruheim

Formål og hensikt.
Tjenesteapparatet skal gjennom samarbeid med brukeren sette denne i stand til å 
leve et godt og selvstendig liv. Brukeren skal utvikle sin selvstendighet slik at 
han/hun mestrer sin bo og arbeidssituasjon.

Hvem?

Velferdstjenestene signaliserer at det er en økende tendens til at unge mennesker 
i overgangsfasen til voksenlivet trenger støtte og hjelp med sin livssituasjon. 
Blant annet nevnes unge menn med ADHD, ungdom med psykiske og sosiale 
problemer, høyt fravær fra skolen og rusproblematikk. Det er flere som ikke 
mestrer jobb og bosituasjon.

Faggruppa mener punktene som følger er viktige kriterier for hvem som kan få 
tilbud om tiltaket:

• Brukerne må være motivert for å samarbeide med ansatte i tiltaket.
• Ikke for stort rusproblem
• Ikke store psykiske problemer som invalidiserer.
• Brukerne må besitte et minimum av praktiske ferdigheter.
• Gjennom trening og avtakende støtte være i stand til å beherske, på 

selvstendig grunnlag, jobb/utdanning og bosituasjon.

Hvordan?
3 Brukere tilbys muligheten å bo i egen bolig der de forplikter seg å følge opp 
arbeidstreningen eller skoletilbud. Arbeidstreningen gis gjennom egen 
arbeidstreningsgruppe eller jobb i ordinær bedrift.
Brukerne får oppfølging etter behov i egen bolig og arbeidssituasjon.
Tiltak skal utarbeides sammen med bruker og avtaler skal inngås.
Brukerne skal få riktig hjelp til riktig tid. Målet er at de gradvis skal greie seg 
selv.
Veiledning gis av miljøarbeidere.
Tilbudet er uten tidsbegrensning – brukerne går over i selvstendig tilværelse når 
de føler de er klar for det.
Tilbudet er et forebyggende tiltak.



5

Kap. 2 kartlegging og behovsbeskrivelse

Den som vil utføre et perfekt stykke arbeid, må først kvesse verktøyet sitt. 
Konfucius

I barnevernets målgruppe for dette tiltaket 16-23 år, vurderes behovet til å være 
mellom 7-10 personer som kan være aktuelle for et bo og arbeidstreningstilbud.
Noen av disse er i en undersøkelsesfase, noen venter på tiltak mens noen er 
allerede i lignende tiltak. Fra barnevernets perspektiv vil et slik bo og 
arbeidstrenings tiltak være et tilbud som det er behov for.

Sosialtjenesten har pr. i dag kontakt med 4 -5 unge som er etablert i leide 
leiligheter. Noen har hjelp fra miljøtjenesten, andre ikke. Det er også unge uføre, 
de som bare har sosialhjelp og de som har stipend og hjelp fra heimen. 
Det sosialtjenesten har erfaring på er at de unge selv har sagt at de ikke evner å 
holde leiligheten i orden, eller at huseier har klaget over rot og varslet om at 
forholdene ikke er bra og av den grunn ønsker å si opp leieavtalen. 
Sosialtjenesten har vært på hjemmebesøk og fått bekreftet at forholdene ikke er 
bra.

Vurdering:
Samlet viser kartleggingen fra barnevernstjenesten og sosialtjenesten at 
behovet for botrening ligger mellom 11-15 personer. Tiltaket er i 
utgangspunktet dimensjonert for 3 klienter og vi ser derfor at behovet er 
større enn det tilbudet er ment dekke. 
Når man får strukturen på plass, slik det er beskrevet i utredningen, vil det 
være lettere å utvide tilbudet dersom dette er hensiktsmessig. 
Utfordringen vil da i all hovedsak gå ut på å rekruttere nok miljøarbeidere.  

Illustrasjonsfoto
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Kap. 3 lovverk og hjemler

La oss ikke be om en lett byrde, men en sterk rygg. 
Theodore Roosevelt

Lov om barnevernstjenester(barnevernloven)

Vurdering:

§ 1 viser at lovens formål er å skape trygge oppvekstvilkår for unge. Videre 
sier loven at tiltak iverksatt før fylte 18 år kan opprettholdes/videreføres 
eller erstattes av andre tiltak inntil fylte 23 år.

Relatert til botrening viser dette at barnevernet kan bruke dette i sin 
tiltaksrekke fram til 23 år. Forutsetningen er at barnet/ungdommen 
samtykker.

Hjemmel for det forebyggende tiltaket bo og arbeidstreningen finner vi i § 
3. Der understrekes det at kommunen har ansvar for å finne tiltak som 
virker forebyggende i forhold til omsorgssvikt og atferdsproblemer. I dette 
tiltaket tas det sikte på å forebygge begge delene.

Videre står det i § 3.2 at tverrsektoriell samarbeid er viktig for å ivareta 
barnets interesser. Bo og arbeidstreningstiltaket vil være en struktur der 
slikt samarbeid er påkrevd. Samarbeidspartnere vil blant annet være 
barnevern, sosialetat, NAV, PPT, VGS, Psykiatri.

I § 4 finner vi flere hjemler for å ta i bruk bo og arbeidstrening som et 
barnevernstiltak.
§ 4-15 4.ledd peker på at barnevernet i samarbeid med ungdommen kan 
utarbeide en plan for framtidige tiltak. Her kan et tiltak være bo og 
arbeidstreningstilbudet. 

I § 4-4 finner vi hjemmel for at barnevernet kan gi ungdommen økonomisk 
bistand  i perioden fram til fylte 23 år

§ 4-4 2. ledd finner vi hjemmel for at barnevernet  setter inn tiltak som kan 
stimulere fritid, utdanning og anledningen til å bo utenfor hjemmet.

Bo og arbeidstreningstiltaket kan ikke være en erstatning for fosterhjem 
eller institusjon. 
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Tiltaket skal være frivillig og tilbys de ungdommer som av ulike grunner 
ikke kan bo hjemme, men heller ikke på egen hånd på hybel. Tiltaket er 
ment å forebygge behovet for institusjonsplass eller fosterhjem.

§ 9-1 understreker at kommunen har ansvaret for at tiltak og tjenester har 
tilstrekkelig økonomi. Det betyr at hvis kommunen vedtar botrening som et 
viktig barnevernstiltak, vil de også nødvendigvis sørge for at økonomien er 
tilstrekkelig.

Illustrasjonsfoto
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Lov om sosiale tjenester(sosialtjenesteloven)
§ 1-1. Lovens formål.  

Formålet med denne loven er 

a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, 
å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, 

b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en 
aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 

Vurdering:
I sosialtjenestelovens formålsparagraf finner vi hjemmel for at 
sosialtjenesten setter inn tiltak som skal bidra til at alle får muligheten til å 
leve og bo selvstendig. Videre sier formålsparagrafen at man skal bidra til 
at klienten har et aktivt og meningsfylt liv. Tiltaket bo og arbeidstrening er 
tenkt å fungere som en struktur der en systematisk arbeider for å oppfylle 
formålsparagrafen.
Bo og arbeidstreningsprosjektet vil ha fokus på 5 sentrale områder i et 
menneskes liv. 

1. Arbeid/jobb 
2. Fritid
3. Nettverk og familie
4. Egen utvikling
5. Botrening.

Tiltak i forhold til disse områdene finner vi hjemmel for i § 1-1 b. 

Tiltaket bo og arbeidstrening er i utgangspunktet et forebyggende tiltak 
som man finner hjemmel for i § 3-1. Brønnøy kommune ønsker gjennom 
dette tiltaket å forebygge sosiale problemer i forhold til blant annet rus og 
psykiatri.

Videre sier loven i § 3-4 at sosialtjenesten skal bistå personer som av ulike 
årsaker ikke kan ivareta sine egne interesser på boligmarkedet.
Tiltakets hensikt og formål, er å bidra til at unge voksne gjennom 
oppfølging og veiledning er i stand til å mestre sin egen bo og 
arbeidssituasjon.

§ 4 peker på det ansvaret sosialtjenesten har i forhold til råd, veiledning og 
oppfølging for å forebygge sosiale problemer. Loven sier også at praktisk 
bistand og opplæring, enten av sosialtjenesten selv eller 
samarbeidspartnere skal gis. 
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Tiltaket i Brønnøy forutsetter at de skal være et godt samarbeid mellom 
ulike hjelpetjenester. Det er også tenkt å danne ansvarsgrupper der ulike 
hjelpetjenester deltar etter behov.

Målgruppa for tiltaket vil være de som er beskrevet i § 4-3(hjelp til de som 
ikke kan dra omsorg for seg selv). Målet vil likevel være at de skal være i 
stand til å dra omsorg for seg selv etter en viss tid i tiltaket.
Loven sier også at personer som har behov for langvarig hjelp og 
koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Det 
legges vekt på at planen skal utformes i samarbeid med klienten. Den 
individuelle planen lages av NAV/sosial eller barnevern sammen med 
bruker
I bo og arbeidstreningstiltaket vil det bli lagt vekt på at miljøarbeider 
sammen med klient, lager en handlingsplan med bakgrunn i de 5 
fokusområdene som tidligere er nevnt.

De som blir tatt inn i arbeidstreningsgruppen får lønn i forhold til levert 
timeliste. Nav arbeid skriver tilsagn på den enkelte inntatte på kr 13.830 pr. 
mnd. Det skrives refusjonskrav til nav i forhold til innleverte timeliste levert i 
vedtaksperioden.
Arbeidsavtalen gir rom for å gå ut av tiltaket om annet "ordinert" arbeid skulle 
dukke opp.
Lønna de får skal dekke husleie og livsopphold.

Personer som går inn i botreningen , men som ikke er kvalifisert til 
arbeidstrening gjennom NAV gis stønad fra sosialtjenesten i kommunen 
eller andre offentlige stønadsordninger. 

§ 5-3 i sosialtjenesteloven åpnes muligheten til å stille krav og vilkår for 
stønaden. Ved å takke ja til bo og arbeidstreningen stiller sosialetaten krav 
til brukeren om å følge opp de avtaler som inngås ved inntaket. I 
hovedtrekk vil kravene være at en tar i mot oppfølging i bolig og følger opp 
arbeidet. Kravene har en direkte sammenheng med vedtak om inntak i 
tiltaket.
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Kap. 4 Innhold bo og arbeidstrening

De som aldri har gjort en feil, har aldri prøvd noe nytt. 
Albert Einstein

Hvilke områder trenger brukerne veiledning på?

Bolig: Basale boferdigheter: vask og hygiene, matlaging, enkle 
reparasjoner/vedlikehold, hvordan forebygge skader på bolig(ventilasjon, brann, 
vann), normal døgnrytme, planlegge økonomi og betale regninger, skatt og 
selvangivelse, innkjøp, husleiekontrakter.

Hvem de kan henvende seg til når de trenger hjelp. Orientere seg blant offentlige 
kontor og private aktører(elektriker, rørlegger, forsikring etc).

Konkrete mål og treningsområder legges inn i brukerens handlingsplan. 
Handlingsplanen er et samarbeid mellom bruker og miljøarbeider. 
Handlingsplanen tar utgangspunkt i det brukeren ønsker hjelp til. De vilkår som 
ligger til grunn for tiltaket må selvsagt ligge fast i brukernes handlingsplaner, 
spesielt i forhold til arbeid eller skole/utdanning.

Arbeid: Brukeren vil få individuelt tilrettelagte opplæringsplaner som vil 
inneholde mål og tiltak for oppholdet. Tiltaket er et lavterskeltilbud som skal 
kunne romme de ulike brukeres høyst ulike ferdigheter - både sosialt og 
ferdighetsmessig. Arbeidstreningen er delt opp i 3 faser:

Fase 1:

Når brukeren kommer inn vil vi kartlegge interesser, ressurser og begrensinger 
slik at vi innen 14 dager i fellesskap kan har utarbeidet en handlingsplan.

Fase 2:

Brukeren vil få tilbud og mulighet til å prøve seg gjennom ulik praktisk og 
tilrettelagt arbeidstrening. Noe av treningen vil også ha fokus på hva som skal til 
for å fungere på en arbeidsplass. Ungdommen vil få veiledning fortløpende fra 
arbeidsleder. Hyppige tilbakemeldinger og oppmuntringer blir vektlagt. Det vil 
både være individuell oppfølging og tilrettelagte fellessamtaler. I denne perioden 
vil ungdom også få mulighet til å bli utplassert.

Fase 3:

I fase 3 vil vi jobbe for en videreformidling til det ordinære arbeidsmarkedet.
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Skole/arbeid:
Veiledning i plikter og rettigheter. Oppmøte, atferd, forventninger

Tiltak i fht. ungdom i skole / jobb:

• vekking i en periode 
• kontinuerlig kontakt med skole 
• tilrettelegging av undervisning, motivering, leksehjelp 
• avklaringssamtaler for at brukeren skal få bedre tak på hva han / hun vil. 
• hjelp til å jobbe ut framtidsplaner 
• støtte i å skaffe egnet arbeidsplass 
• samarbeid med Oppfølgingstjenesten, samarbeid med NAV arbeid om 

praksisplass 

Bruker og miljøarbeider bør ha regler og normer i arbeidslivet som tema, og 
sørge for at brukeren får konstruktive tilbakemeldinger fra arbeidsplassen eller 
skolen.

Formål med arbeidstreningen er å:

• gi arbeidstrening på brukerens til enhver tid mest effektive nivå 
• gi mulighet for utvikling og utfordringer innenfor det kommunale 

systemet.
• gi arbeidstrening med brukerens behov i fokus 
• gi mulighet for utplassering i ordinære arbeidsbedrifter/arbeidsplasser 
• gi arbeidstrening i omgivelser og strukturer som øker sosial og psykisk 

endring hos deltakerne.

Illustrasjonsfoto
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Nettverk/familie:

Få oversikt over forholdet til familien. Finne ut hvilket forhold brukeren 
kan ha til den enkelte.

Finne ressurspersoner i brukerens nettverk.

Vi vil foreta en bevisst kartlegging i inntaksperioden for å finne og aktivisere 
den støtte og hjelp som kan være i brukerens nettverk. På den måten vil vi 
begrense vår egen rolle.

Vi ønsker å være bevisst på at vi følger brukeren i en kort periode i deres liv. 
Dette innebærer at vi ikke erstatter deler av brukerens nettverk, men jobber for å 
trekke nettverket aktivt med. Det er derfor viktig at vi finner ressursene i 
familien og er med på å skape en bedre relasjon mellom bruker og familie. Vi 
ønsker at brukeren skal ha jevnlig kontakt med familie/nettverk eller få et 
avklart forhold til sine foreldre og eventuelle søsken. Det er også viktig å finne 
fram til andre nærpersoner for brukeren.

Det at brukeren utvikler seg i samspill med andre, gjør det også viktig å jobbe 
med vennenettverk. Hvilke venner er de sammen med og hva gjør de? Fører 
vennenettverket til en positiv eller negativ utvikling? Dette gjelder spesielt i 
forhold til rus. Hvilke mål har brukeren i livet sitt? Hvilke venner hjelper dem å 
nå målene, hvilke gjør det ikke?

Dessuten vil vi tilstrebe å stå i en fortløpende kontakt med foreldre/foresatte når 
ungdommen er under 18 år og mottar oppfølging etter barnevernlovens § 4.4.

Tiltak kan være:

• Tegne nettverkskart + genogram 
• Ta opp kontakt 
• Deltagelse av foreldre i ansvarsgruppemøter 
• Være med ungdommen på besøk. 
• Invitere på besøk. 
• Videreutvikle nettverket. Være med ungdommen på nye arenaer. Spille på 

interesser. 
• Legge til rette for kontakt 
• Motivere.
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Fritid:

Mål: 

Finne arenaer hvor brukeren opplever mestring, aktivisering og hvor 
han/hun får positive tilbakemeldinger.

Finne aktiviteter, interesser og hobbyer som brukeren trives med og kan 
gjøre på egen hånd.

Dette vil ofte innebære å støtte og oppmuntre eksisterende interesser. 

I tillegg vil vi sammen med brukeren finne ut hva han/hun faktisk er interessert i 
og stimulere og tilrettelegge for slik aktivitet. Vi vil også ta initiativ til å 
planlegge høytider og ferier slik at han/hun skal ha en opplevelse av å ha gjort 
noe positivt som gir overskudd.

Også det å trives i eget selskap og tåle å være alene / ha det litt kjedelig, er et 
viktig område å jobbe med.

Tiltak kan være:

• Dekke kontingenter og fritidsaktiviteter 
• Motivere til aktivitet 
• Kartlegge interesser, hva har de prøvd før, hva har de lyst til. 

Være med og gjøre ting sammen.

Illustrasjonsfoto
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Egen utvikling:
eller: hvordan skal jeg ta vare på meg selv og trives som den jeg er? 

Mål:

Bli flinkere til å omgåes andre, utvikle den sosiale kompetansen.

Få en klarere selvfølelse, bedre selvtillit og oppleve positiv personlig 
endring.

Forstå konsekvenser av egne handlinger.

Vi jobber ut fra at brukeren i stor grad påvirkes av hvilke tilbakemeldinger / 
reaksjoner de mottar på egen atferd. At brukerne får en følelse av å være 
betydningsfull og at de blir innlemmet i et miljø, vil i stor grad påvirke deres 
egen trygghet og vil føre til at de bygger opp en plattform å jobbe ut fra. 
Mestring på enkelte arenaer gir ringvirkninger til andre områder. At de mestrer 
en, for dem, viktig arena, fører til at motgang på andre områder blir mer levelig 
og mindre ødeleggende for deres generelle utvikling. Hvilke arenaer som er 
viktige er individuelt, men erfaringsmessig er fungering på områder som er 
samfunnsmessig akseptert eller forventet, f.eks. skole / arbeid, være det som gir 
best effekt på andre områder.

Delmål underveis:

• styrke selvbildet 
• lære seg å ta selvstendige valg 
• tørre å sette avgjørelser ut i livet 
• lære seg å sette grenser / akseptere / respektere grenser 
• bli mer selvhjulpen

Tiltak / metoder kan være:

• Dialog om valg og konsekvenser
• Gi brukeren hyppige positive tilbakemeldinger
• Fokus på mestring 
• Rollespill og øvelser på konkrete situasjoner 
• Legge til rette sosiale situasjoner, f. eks. fellesmiddag, handling 
• Legge merke til ungdommens sosiale fungering og gi tilbakemelding
• Være voksne som ser ungdommen, gir mestringsopplevelser, bryr seg og 

tar ungdommens perspektiv.
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Kap. 5 organisering

Samhold er stein, splittelse er sand. 
Gassiske ordtak

Organiseringsmodell

Endring Barnevern/NAV Barnevern, NAV
Utvikling (Ansvarsgruppe) (vedtak, øko)
Vekst 

Brukeren           Miljøarbeider           Faglig leder     
Støtte Oppdragsavtale
Hjelp Tilhørighet
Motivasjon Veiledning
Tro på Kursing

• En faglig/daglig leder som koordinator for botreningstiltaket.
• Oppdragsgiver: BV, sosial, psykiatri, hjemstedskommunen. 
• Miljøarbeidere rekrutteres fra de kommunale tjenestene og matches med 

brukeren.
• Miljøarbeider forholder seg til faglig leder.
• Faglig leder forholder seg til barnevern/NAV og miljøarbeider. 

Koordinerer tilbudet og tar del i tiltaket for øvrig.



16

Faglig/daglig leders ansvar
• Administrerer tiltaket.
• Markedsføre tiltaket.
• Person som forvaltning henvender seg til.
• Rekruttere miljøarbeidere og matche.
• Sørge for at tiltaket skjer raskt.
• Inngå oppdragsavtaler og lønne miljøarbeidere
• Dekke utgifter(aktiviteter, tlf, reise)
• Veilede miljøarbeider i gruppe og individuelt(støtte/kontroll)
• Sikre en faglig forankring av det arbeidet miljøarbeider gjør
• Evaluere og utvikle tiltaket.

Miljøarbeiders ansvar
• Fungere som veiledere og støttespillere for brukeren.
• Sammen med brukeren lage konkrete mål og handlingsplan
• Tett kontakt med brukerens dagtilbud.
• Gi rett hjelp til rett tid.
• Sammen med brukeren utvikle nettverk.
• Støtte, oppmuntre og motivere til positiv utvikling.

Barnevern, NAV ansvar
• Formulere og avklare vedtakene.
• Fatte vedtak og skrive tiltaksplan før arbeidet starter.
• Evaluere tiltaket jevnlig.
• Dekke tiltaket økonomisk.
• Koordinere evt. andre tiltak rundt brukeren..
• Sammen med bruker lage individuell plan

Tiltaket forutsettes tatt inn som eget kapittel i rulleringen av den 
boligsosiale handlingsplanen. Brukere som går ut av tiltaket og 
over i egen eid eller leid bolig kan nyttiggjøre seg de virkemiddel 
som står beskrevet i den boligsosiale handlingsplanen forøvrig.
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kap. 6 Tverrsektorielt samarbeid.

Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremskritt. Å arbeide 
sammen er suksess.

Samarbeidsmodeller

TRENINGSOMRÅDER:

Modellen viser hvilke treningsområder bruker og miljøarbeider skal fokusere på. 
Treningen skal vektlegge egen utvikling på 4 viktige områder. I dagtilbudet og 
fritiden vil også andre aktører være viktige samarbeidspartnere. F. eks vil 
Ungdomstjenesten kunne bidra på området fritid og aktivitet. Miljøarbeider vil 
være en viktig støtte, motivator og talerør for bruker. Miljøarbeideren er også 
ment å ha et tett samarbeid med 
skole/oppfølgingstjenesten(OT)/jobb/praksisplass. Brukeren skal sammen med 
miljøarbeider jobbe for å skape avklart forhold til familie og utvikle positive 
nettverk som virker støttende for bruker.

BRUKERMILJØ
ARBEIDER

SKOLE/OT
JOBB/PRAKSIS

ARBEIDSLEDER

FAMILIE
NETTVERK

FRITID/
UNGDOMS
TJENESTEN

BOLIG

EGEN 
UTVIKLING
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AKTUELLE AKTØRER FOR ANSVARSGRUPPE

Avhengig av hvilke utfordringer bruker har, og hvilke tjenester han/hun 
bruker,  vil det variere hvilke aktører som danner ansvarsgruppe. De 
viktigste aktørene er illustrert i modellen under. Miljøarbeider vil jobbe 
tett sammen med bruker og fungere som en støtteperson i de 
sammenhenger der det er naturlig.  Barnevern/NAV har ansvaret for å 
kalle inn til møtene.

BRUKER

MILJØ
ARBEIDER

FAGLIG 
LEDER

Forvaltning:
BARNEVERN

NAV

PSYKIATRI 
TJENESTEN

BUP
VOP

PPT

FASTLEGE ARBEIDS
LEDER

UNGDOMS
TJENESTENFAMILIE

NETTVERK

SKOLE/OT
JOBB

NAV
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Hvem skal samarbeide om tiltaket?
Vil variere ut fra hvilke behov brukerne har, men fastlege, miljøterapitjenesten, 
psykiatritjenesten, barnevern, sosialkontor, PPT, ungdomstjeneste og leder 
arbeidstreningsgruppa/arbeidsplassen er naturlige samarbeidspartnere.

Inntaksutvalget for arbeidstrening er etablert og består av sosialkontor v/Solvor 
Nicolaisen, NAV- arbeid v/ Geir Rande, leder ATG Sivert Bjørgan og 
oppfølgingstjenesten v/OT-koordinator Tor Larsen.
De arbeider ut fra inntakskriterier for arbeidstreningsgruppen i henhold til vilkår 
fra NAV- arbeid. 

Ansvarsgruppe med bruker og aktuelle hjelpeinstanser.
For å skape en optimal samhandling av tjenestene, bør tiltaket få et samtykke fra 
brukeren til at opplysninger kan deles innenfor de tjenester som er involverte.
”Varslingssystem” ved avvik. Dette varslingssystemet kan fungere ved at avvik, 
som for eksempel fravær fra jobb, uheldige hendelser og lignende, varsles 
boligkoordinator som vil få ansvaret for å distribuere informasjonen til andre 
aktuelle tjenester.

Sosialetaten og barnevernet vil være de som bestiller tjenesten og vil følgelig ha 
ansvaret for den tiltaksrekka som settes inn mot bruker.
De har ansvaret for koordinering av tiltakene og 
samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøtene som må holdes ved jevne mellomrom.

Illustrasjonsfoto
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Kap. 7 BOLIGER:

Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler 
seg helt trygg. 
Peter Egge

Samlokalisering/integrering 

Hvis en ønsker å samlokalisere brukerne bør det vurderes nøye hvilke 
utfordringer de har. En bør unngå at det skapes et miljø som utvikler seg i 
negativ retning for brukerne. Homogene grupper med store atferdsmessige 
utfordringer har en tendens til å virke uheldig på hverandre.
Hensikten med en samlokalisering vil være at brukerne er knyttet til et nettverk 
med tanke på den sosiale utvikling og tilhørighet. Andre praktiske fordeler ved 
samlokalisering er at miljøarbeiderne kan overlappe hverandre. For eksempel er 
det nok at en miljøarbeider foretar vekking hvis det er aktuelt. I tillegg kan 
miljøarbeiderne samarbeide om felles aktiviteter med brukerne. Dette vil gi en 
mer rasjonell drift av tilbudet.

Det vil uansett boligvalg være slik at nettverksbygging og fritid er viktige 
områder klienten og miljøarbeideren skal jobbe med.

Hvis en velger å integrere brukerne i et boligfelt, er det viktig at brukeren og 
miljøarbeideren jobber for å skape gode relasjoner med nærmiljøet
Det er viktig at brukeren skaper et nettverk i sitt nærmiljø og får trening på 
hvordan dette kan gjøres. Å delta i nærmiljøutviklingen gjennom dugnader kan 
være et eksempel. Gjennom deltagelse i sosiale sammenhenger med eller uten 
miljøarbeider, er gode læringsarenaer for brukerens sosiale utvikling. Brukeren 
vil også kunne oppleves av nærmiljøet som et positivt tilskudd til området.  Det 
er viktig at miljøarbeider legger vekt på dette i sitt arbeid. Å skape trivsel for seg 
selv der en bor, har en sammenheng med hvilke forhold en har til sine nærmeste 
naboer.
Fordelen ved å integreres i et nærmiljø er at brukeren er nær opp til en 
normalsituasjon. Brukeren vil være i en mer reel treningssituasjon og får mer 
ansvar for sin egen bosituasjon. Formålet med tiltaket vil lettere kunne oppnås 
ved en slik boligstruktur. Dvs. effekten av arbeidet blir større og lettere målbar.

Det naturlige er at barnevern og NAV klargjør hva de ønsker tiltaket skal 
fokusere på. I den forbindelse bør de være klar på om de ønsker samlokalisering 
eller integrering i et boligfelt.
Det er en mulighet for at begge alternativ kan brukes. Tatt i betraktning av at
tilbudet er tenkt 3 plasser, vil det da måtte være 2 som blir samlokalisert, mens 1 
bruker integreres i et boligfelt.
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Kommunale/private boenheter

Kommunen har boenheter som er store 4-roms leilighet(100 m2). Det vil gi rom 
for 4 hybelleiligheter med felles bad, kjøkken og stue. Disse leilighetene kan 
brukes hvis en velger samlokalisering. De er ikke ledige pr. i dag, men kan 
frigjøres til dette tiltaket hvis en ønsker det.

Et annet alternativ er å leie på det private markedet. Det vil da være viktig å
klargjøre situasjonen for utleier, og etablere et godt forhold mellom tiltaket og 
eier. Boligkoordinator vil være en kontaktperson for utleier hvis avvik oppstår. 
For utleier vil det være en sikkerhet å ha god kontakt med tiltaket, og for tiltaket 
er det viktig at forholdet til gode utleiere blir pleiet. For utleier vil det være 
oppleves som en trygghet at leietaker følges opp jevnlig og systematisk.

Det må gjøres en vurdering av brukerens behov i forhold til boligens plassering, 
størrelse, samlokalisering vs. integrering m.m.
Dette gjøres sammen med bruker i arbeidet med brukerens individuelle plan.

Illustrasjonsfoto 
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Kap. 8 Finansiering

Det er helt klart et budsjett. Det er fullt av tall her. 
George W. Bush

Tiltaket finansieres av eksterne midler i prosjektperioden august 2008-2010
Koordinatorstillingen 50 % 250 000 kr.
Miljøarbeid 300 000 kr. 

I 2008 skal tiltaket iverksettes og etableres, og det forutsettes at det vil bli en 
god del administrativt og praktisk arbeid i denne forbindelse. Derfor ønsker vi 
koordinator i 100% det deler av det første driftsåret av tiltaket. Fra og med 1/1 
2009 vil vi redusere koordinatorstilling med 50%. Miljøarbeid vil da videre 
inngå i stillingen.

Budsjett 2008
Miljøarbeid (fra august)125 000 kr
Koordinator 100 % (fra april) 375.000 kr
Sum 2008: 500 000 kr 

Budsjett 2009-2010
Koordinator: 50 % 500 000 kr
Miljøarbeid 600 000 kr
Sum: 1 100 000 kr

Totalt for 2008-2010: 1 600 000 kr

Kommunen dekker kostnader knyttet til husleie hos private utleiere, eller stiller 
kommunale boliger til disposisjon.
Er brukeren i arbeidstreningsgruppa gjennom NAV, skal husleie dekkes av 
brukerens arbeidstilskudd.

Botrening som et barnevernstiltak, der ungdommen er under utdanning må det 
også påregnes utlegg i forhold til livsopphold, jf. sosialetatens satser for 
livsopphold.
Har barnevernet tiltaksansvaret og brukeren er i utdanning, har brukeren 
krav på bostipend fra statens lånekasse jf. § 17-2 andre ledd i lånekassens 
reglement.
Utover dette kan brukeren søke om grunnstipend, læremiddelstipend, 
utstyrsstipend og lån.
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Kommunal finansiering fra år 4.

Forutsatt at tiltaket i prosjektperioden viser en god måloppnåelse i forhold til 
hensikt og formål og at evalueringer underbygger en god effekt for brukerne, 
søkes tiltaket videreført i den kommunale driften permanent.
Dette gjøres ved at man etter prosjektperioden legger kostnadene ved tiltaket inn 
i kommunens økonomiplan. Midler til 50 % koordinatorstilling hentes fra 
rus/psykiatrimidler.
Midlene til miljøarbeid hentes fra frigjorte ressurser, som et resultat av tiltaket i 
prosjekt perioden, i de impliserte kommunale tjenester. I tillegg kan det gjennom 
det statlige kvalifiseringsprogrammet i NAV hentes ressurser til bo og 
arbeidstreningen.

Kvalifiseringsprogrammet er et nytt program som forvaltes av NAV kontorene.
I inneværende år bevilget myndighetene 50 millioner kr og for 2008 bevilges 
230 millioner.
Kvalifiseringsprogrammet utløser større rammeoverføringer til Brønnøy 
kommune fra 2010, når NAV kontoret er operativt. Disse midlene skal brukes på 
en mer helhetlig og bredere tilnærming til de som har vanskelig for å komme inn 
på arbeidsmarkedet. Målgruppa for dette programmet er sammenfallende med 
målgruppa for bo og arbeidstreningsprosjektet. 

Illustrasjonsfoto
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Kap. 9 Forebyggende effekter – økonomiske og 
menneskelige

Annen manns sorg er lett å bære.

Den årlige kostnaden for et bo og arbeidstreningstilbud i Brønnøy kommune vil 
være på ca 550 000 kr.
Det som er lagt til grunn i kostnaden er 3 miljøarbeidere a 100 000 kr og en  
50 % koordinatorstilling  ca 250 000 kr.

Den besparende økonomiske effekten vil ligge i at brukere kommer over i lønnet 
arbeid og en selvstendig bosituasjon. Fra å være en passiv mottager vil en da få 
en aktiv verdiskaper som bidrar positivt i samfunnsregnskapet.

En uføretrygdet bruker koster samfunnet minst 160 000 kr i året. I tillegg er det 
ikke uvanlig at unge uføre har økonomiske problemer og gjeld. I mange tilfeller 
er sosialetaten inne i disse sakene med gjeldsrådgivning og stønad til 
livsopphold.
Nomadetilværelse i boligmarkedet er heller ikke uvanlig. Kommunen har også 
utgifter i forhold til oppussing av boliger som brukerne ikke har tatt vare på. 

Som et forebyggende tiltak for barnevernet, vil tiltaket også virke besparende. 
En plass på institusjon koster kommunen minimum 300 000 kr i året.

Tiltaket er et delprosjekt i Nordlandsprosjektet fra august 2007 – august 2010. 
Med utgangspunkt i de statistikker vi har lagt til grunn fra Gartnerhaugen og 
Honningsvåg, vil vi i denne perioden kunne serve mellom 6-9 personer.
Lykkes vi med 50 % av klientene,(3-4 personer), har vi 3-4 personer som er 
aktive verdiskapere i stedet for at de er passive brukere av trygdeordninger og 
hjelpeapparatet. Besparelsen i at de lykkes vil finansiere kostnaden ved tiltaket 
og vil bidra til et overskudd i det totale samfunnsregnskapet.
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Menneskelige kostnader.

Ønsker du ett år med velstand, dyrk korn.
Ønsker du ti år med velstand, dyrk trær.
Ønsker du ett hundre år med velstand, dyrk mennesker.

Kinesisk ordspråk.

Mennesker som lykkes med livet bidrar til livskvalitet for seg selv og andre. 
Familie, slekt og venner ønsker at man skal lykkes og få et godt liv. 
I de tilfeller der ulike årsaker bidrar til en vanskelig livssituasjon, kan 
bekymringer og fortvilelse være det som preger hverdagen til seg selv og de 
pårørende.
En del opplever at de mislykkes hele livet. De mislykkes på skolen, de 
mislykkes sosialt, de mislykkes i arbeidslivet og en de føler at de mislykkes i 
forhold til de forventninger familie og slekt har.
Dette blir en ond sirkel som er vanskelig å komme ut av.
Noen finner mindre konstruktive måter og mestre livet på f.eks gjennom rus. 
Rus drar ofte med seg en del tilleggsproblemer som psykiske problemer og 
kriminalitet. 

Nesten tre av fire tidligere barnevernsbarn har mottatt sosialhjelp etter at de fylte 
18 år. Det viser en fersk undersøkelse foretatt av NOVA (Norsk institutt for 
oppvekst, velferd og aldring). Undersøkelsen viser for øvrig at barnevernsbarn 
har langt høyere risiko for å utvikle helseproblemer. Dette har fått blant annet 
barneombudet til å be regjeringen om å få et bedre ettervern på barnevernsbarn.
I en presset ressurssituasjon og med større fokus på tidlig intervensjon, er 
muligens ettervernet kommet i 2. rekke.

Med bo og arbeidstreningstiltaket mener vi at Brønnøy kommune i større grad 
enn i dag vil være i stand til å hjelpe ungdom i sviktsonen i overgangen til det 
voksne liv. I denne sammenhengen kan vi si at tiltaket er et godt ettervernstiltak 
i forhold til barnevernsarbeid samtidig som det er et godt forebyggende tiltak i 
forhold til unge voksne med ”startvansker.”
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Kap. 10 Gjennomføring - suksessfaktorer

Man må slite for at ting skal skje av seg selv.

Koordinator ansettes våren 2008 for å gjøre et forarbeid i forhold til rekruttering 
av miljøarbeider og markedsføring av tiltaket inn mot brukerne og 
oppdragsgivere.
Administrativt arbeid i forhold til kontrakter, avtaler og stillingsinstrukser skal 
utarbeides i denne perioden fram til oppstart i august 2008.

Suksessfaktorer:

God tilgjengelighet til veiledning og hjelp. Det er viktig at brukeren har god 
tilgjengelighet til motiverte og fleksible veiledere. I oppstarten av tiltaket lager 
miljøarbeider og bruker en samarbeidsavtale som regulerer den veiledningen og 
støtten brukeren skal ha. Der må det gå fram hvilke områder det skal trenes på 
og i hvilket omfang. Det må være mulig å justere og utvikle avtalen underveis 
etter behov. 
Erfaringsmessig er det også gunstig med tilgjengelighet også kveld og natt. En 
løsning på dette kan være bruk av telefon. Mange utfordringer kan løses over 
telefonen.

Gode relasjoner til veileder må vektlegges i arbeidet. I en oppstartsfase er det 
viktig at de sammen bruker tid på å bli kjent og skape gjensidig tillit. 
I tiltakets natur ligger det at miljøarbeider og klient bruker mye tid i startfasen, 
for så og trappe ned etter hvert som behovet for veiledning blir mindre.

Hjelpe brukerne med det de ønsker hjelp til. 
Det er viktig at de områder det skal trenes på er et resultat av et uttalt behov fra 
brukeren. Det vil kanskje ikke være slik at han/hun og miljøarbeider alltid vil 
være enige om hva det trengs trening på. Selv om det skal stilles krav til 
brukeren, er det viktig for at vi skal lykkes med formålet at brukerens behov og 
ønsker vektlegges.
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Kap 11 Arbeidstrening

Ved å arbeide hardt og målrettet i åtte timer om dagen, kan du til slutt ende opp 
som sjef og må arbeide tolv timer daglig. 
Robert Frost

Kort om tiltaket:
Bakgrunnen for atg var at det var behov for å engasjere personer som av årsaker 
trengte en spesielt tilpasset arbeidssituasjon. Distriktsarbeidskontoret ønsket i 
sin tid, i samarbeid med kommunen, å etablere slike arbeidsplasser der 
kommunen kunne ta ansvaret for oppfølgingen. Etter hvert etablerte det seg en 
ordning i grønn sektor, senere parkvesenet, der man har tatt ansvaret for dette 
oppfølgingsansvaret i over 25 år.  Parkvesenet har imidlertid faste kommunale 
arbeidsoppgaver, og det har til tider vært frustrerende at disse, i perioder, har 
vær prioritert foran oppfølgingen av arbeidstreninga. På ingen måte kan det 
hevdes at det har vært en dårlig oppfølging, men det er over tid signalisert at 
man ønsker å gjøre oppfølgingsdelen av arbeidstreninga på en bedre måte. Det 
viser at parkvesenet har tatt oppgaven på alvor og utført arbeidstreningstilbudet 
etter de muligheter og den kapasitet som parkvesenet til enhver tid har hatt 
tilgjengelig. 

Arbeidstreningsgruppa(ATG) er omorganisert slik at man har fått en daglig leder 
for tiltaket i 100% stilling. Dette gjør at man på en bedre måte er i stand til å 
oppfylle målene for tiltaket samtidig som man er bedre rustet til å utvikle atg 
kvalitetsmessig.

Formål med tiltaket:
Å sysselsette og følge opp personer, på en god måte, som har et særskilt behov 
for en tilrettelagt arbeidssituasjon. Formålet skal være arbeidstrening og 
oppfølging av arbeidstreningssituasjonen i den hensikt at personer i tiltaket skal 
over i arbeid eller utdanning.

Målgruppe:
Personer som kvalifiserer til tiltaket gjennom de kriterier som 
sysselsettingsutvalget legger til grunn i sitt samarbeid med NAV.
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Organisering:
ATG er en egen avdeling underlagt VO9 (Brønnøy helse og velferdssenter). 
Avdelingen skal i første omgang tilby 6- 8 plasser til personer i målgruppen. 
Leder for atg samarbeider med sosialtjenesten omkring personer i tiltaket. 

Innmelding av personer i tiltaket skal skje via sekretær i sysselsettingsutvalget 
for vurdering i utvalget. Ingen henvendelser skal skje via leder i atg.

Aldersgrense for arbeidstrening i atg settes til 18 år med mulighet for 
dispensasjon i særskilte tilfeller. Dette gjelder spesielt i forhold til personer i 
botreningstiltaket.

Personer som er i botreningstiltak har prioritet på plasser i 
arbeidstreningsgruppa, gitt at de faller inn under kriterier for yrkeskvalifisering 
etter NAV- arbeids reglement.

Arbeidstreningsgruppa i Brønnøy kommune er i daglig drift og finansiert i 
samarbeid med NAV- arbeid. Det forutsettes derfor ingen ytterligere 
finansiering for å fortsette arbeidstreningstiltaket.

Leve gode dager på en god måte

Seng Klær Mat Frihet

Personlig utfordring

Vekst og 
utvikling

Tiltaket er derfor tenkt å skulle bidra til å dekke behovene 
lengre ned i pyramiden, slik at vekst og utvikling blir mulig. 

Arbeidsledere vil ha problemer 
med å utrette noe i pyramidens 
spiss, eller innrette arbeidsfokuset 
mot denne seksjonen uten at det 
tenkes annerledes i bunnlinjen.
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Kap. 12 Evaluering
Godt gjort er bedre enn godt sagt.

Prosjektet skal, forutsatt politisk godkjenning, etter tempoplanen iverksettes fra 
august 2008 og med en sluttevaluering av prosjektet i 2010. Forutsatt positiv 
effekt/ resultat skal den videre driften av tiltaket implementeres i Brønnøy 
kommunes drift med 50% stillingsressurs finansiert av rus/ psykiatrimidler fra 
1/1-2011.

Faglig leder evaluerer tiltaket fortløpende og har ansvaret for den faglige 
utviklingen, herunder lage rapporter og statistikker.
Miljøarbeiderne foretar en vurdering av sin virksomhet og rammene for 
miljøarbeiderfunksjonen.
Faggruppa i utredningen evaluerer tiltaket en gang i året på våren. Ansvaret for 
dette påligger faglig leder/koordinator.

Temaer for evalueringen:
Hva fungerer bra? Hva kan justeres for at det fungerer bedre?
Hvordan kan samarbeidet mellom tjenestene utvikles enda bedre?
Har ungdommen lyktes med sine målsetninger?
Når har vi lyktes?
Hvilken gjennomstrømming har det vært i tiltaket?
Har vi greid å rekruttere gode miljøarbeidere og holde på de?

Høgskolen i Bodø:
Prosjektet er tilknyttet det nasjonale prosjektet Nordlandsprosjektet.
Gjennom Nordlandsprosjektet har kommunen mulighet til å få tiltaket evaluert 
av forskere fra Høgskolen i Bodø.
Det vil være naturlig å be høgskolen om å undersøke den samfunnsbesparende 
effekten i tiltaket og vurdere hvilken effekt det har hatt i forhold til de 
menneskelige kostnadene.
Det vil også være interessant å få en vurdering på hvordan samarbeid og 
samhandling mellom tjenestene har fungert.
Brukernes opplevelse av sin egen livssituasjon før, under og etter tiltaket må 
også være et viktig punkt i evalueringen.
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Kilder/litteratur:

Gartnerhaugen i Trondheim kommune
Stavne gård i Trondheim kommune
Brønnøy kommunes sosialsatser
Barnevernets satser for fosterhjem og institusjon. 
Rundskriv Q-16/2007 ”Forebyggende innsatser for barn og unge”
”Gylne øyeblikk”, Arbeid, deltakelse og inkludering i 
Samordningsforsøket SHDIR, Aetat og trygdeetaten – Januar 2006
”Boligsosialt arbeid” Paul A. Thyness
”Å arbeide i andres hjem” – Inger Aanderaa kommuneforlaget.
SHDIRs nettsider
Boligsosial handlingsplan Brønnøy kommune
NOVA (norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring)
Geir Nordli SHDIR
Nordkapp kommune v/faglig leder for bo og arbeidstreningstiltaket 
Åse Merethe Elde
Statens lånekasse


