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Sluttrapporttil Husbankenfor kompetansemidler2009-
2011 til prosjektFRIUNG.

Innledning
Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen
som var ansatt i Kirkens Bymisjon Drammen, ble engasjert som
prosjektmedarbeider og deretter avdelingsleder for FRI Kirkens
Bymisjon inviterte fem personer med erfaring fra rus og kriminalitet,
og bad dem å formidle hva som er utfordringene ved slutten av
soningen, ved løslatelse, etter løslatelse for å bli rusfri, og for ikke å
begå nye kriminelle handlinger.
Svarene var entydige: Bolig, jobb og nettverk var helt nødvendig. De fleste fortalte de
hadde hatt en bolig tidligere, men ble innhentet av ensomhet og gammelt nettverk
som igjen førte til ny kriminalitet og rus på sikt. Det er vanskelig å begynne rett i jobb
etter mange år uten en jobb, du har ingen referanser. Fiere hadde ikke motivasjon til
å starte på et slikt løp da det er mange utfordringer forbundet med å gå rett over til et
A-4 ark liv. Etter år med flere dommer og et liv hvor inntektene har kommet fra
kriminelle handlinger hadde man havnet i en livsstil hvor flere fortalte de ikke hadde
noen venner som er "straite", samt at de ikke hadde et "normalt" nettverk lenger.
Dette var noen av tilbakemeldingene vi fikk. Vi har erfart at innsatte, selv om de kan
ønske endring, har så stort behov for bekreftelse når de kommer ut av fengslet at de
først søker det mest kjente. Vi har erfart at ved å være hundre prosent til stede i
perioden rundt løslatelsen, kan vi skape den tryggheten som gjør at de løslatte tør og
gå mot et nytt miljø.
Erfaringer vi hadde gjort fra oppstart i FRI, var at ungdommene trengte noe tettere
oppfølging og "flere sjanser" for å lykkes.
Målsettingene om å ta del i samfunnet på en lovlydig måte tok lengre tid og krevde et
mer tverretatlig samarbeid, da deltakerne var mer uerfarne med egne valg.
August 2009 var det klart at etter de erfaringene som ble gjort var det ønsket at
ungdommene også skulle få et godt tilbud.
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Hva er FRIUNG?
FRIUNG er et helhetlig koordinerende tilbud for ungdom i alderen 17- 24 som trenger
hjelp og støtte til å klare utfordringene med å anskaffe seg varig bolig for å kunne
integreres i samfunnet. Ungdommene trenger hjelp og bistand i forhold til skole/jobb
og nytt eller eksisterende nettverk. Disse ungdommene står i faresonen til eller har
utviklet en skjev utvikling i forhold til det som er normalt for denne ungdommen. Vi
treffer ungdom som er under soning eller som lever marginalt og står i fare for å
komme i fengsel. Siktemålet med FRIUNG vil for hver enkelt være bosetting,
rehabilitering, arbeidstrening/skole/arbeid, inkludering og økt livskvalitet. FRIUNG har
hatt samme arbeid/prosjektgruppe som FRI.

Målsetning for FRIUNG
Hovedmålet for FRIUNG var å benytte elementer fra prosjekt FRI, som hadde hatt
stor suksess med sin metode. FRI er et prosjekt etter en idé som er utformet av
mennesker med tidligere bakgrunn fra rus og kriminalitet. For FRIUNG mener vi at
metoden FRI jobber etter har en overføringsverdi.

Metoden har som mål og løfte og bygge selvfølelse hos den enkelte deltaker. Vi
ønsket å styrke prosjekt FRIUNG med tettere og mer helhetlig oppfølging, men
basert på samme metoder som LØFT og OOT. Med dette mener vi at samtaler og
oppfølgingen av ungdommene foregår gjennom tett kontakt og med målsetningene til
ungdommene som hovedfokus. I den tette kontakten tenkte vi daglig møter i starten
og en reduksjon av kontakten når ungdommen ble mer selvstendig.
Oppfølgingen vil være helhetlig og tiltaket vil kunne tilby hjelp og veiledning hele året.
I dette arbeidet benyttes det faglig - og erfaringsbasert kompetanse hos de ansatte
og frivillige. Kontinuitet og stabilitet skulle være og er viktig.

Med tanke på å bygge nettverk for ungdommene var det noe vi hadde stort fokus på.
Aktiviteter som ulike idrettarrangement, turer, temakvelder og egenutviklingskole var
noe av dette. FRIUNG deltakerne har etter ønske også hatt støtte av prosjektet i eget
eksisterende nettverk.
Noe av aktivitetstilbudet har ungdommene hatt tilbud om "egen" kontaktperson der
deres eksisterende aktiviteter er blitt ivaretatt.

Samarbeid
Det var viktig, for at prosjektet skulle bli vellykket, med et tett og forpliktende
samarbeid med kommunale og statlige instanser som jobber med ungdom. Deler av
dette samarbeidet var allerede opprettet gjennom prosjekt FRI og andre tiltak i
Kirkens Bymisjon. FRIUNG vil være en videreføring og ytterligere utvikling av dette
samarbeidet. Dette for å sikre et helhetlig og godt tilbud samt at FRIUNG kunne bli et
supplement til det arbeidet som var i dag. Drammen kommune (NAV) har hatt en
generell utfordring i at mange ungdommer har blitt stående passiv på sosialhjelp. Det
er gjort store politiske og administrative grep for å forbedre denne situasjonen.
Resultatene fra dette arbeidet har allerede vist resultater. For oss er FRIUNG et
supplement til eksisterende tiltak og prosjekter og samarbeidet er tett for å gi et bredt
og helhetlig tilbud til ungdommen.
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I prosjektet har vi kontakt med mange instanser for å kunne gi et helhetlig tilbud.
Her er noen av kontaktpersonene vi har vært i samarbed med i prosjektet:

Kirkens Bymisjon har en samarbeidsavtale med Drammen Kommune og er
tett dialog med Senter for rusforbygging v/leder og ruskonsulenter.
Alvaro Fernandez sos konsulent Politiet
Søndre Buskerud politidistrikt.
Uteteamet v/Ronald Pedersen
Senter for oppvekst
Nav KVP team ung v/leder samt veiledere.
Oppfølginstjenesten Buskerud fylkeskommune
Kriminalomsorgen
Ulike tiltaksytere for NAV.
6 fengsler vi har samarbeidsavtaler med, samt Larvik fengsel.
Næringslivet i forhold til arbeid/praksisplasser.
Alternativ til vold.
Avdeling for rus og psykiatri (Vestre Viken)
Fritid med bistand. (Drammen kommune)

For ungdom som har fått plass i FRIUNG har prosjektet har hatt en helhetlig og
koordinerende rolle sammen med ungdommen. FRIUNG har tilrettelagt for at
ungdommen skal lykkes i forhold til aktivitet/skole, bolig og nettverk. Vi har brukt
tidligere innsatte og rusmisbrukere som rollemodeller for ungdommene i FRIUNG.

Status

Prosjektet har pr 31.12.11 fulgt 8 ungdommer med
hele tilbudet. Friung har hatt kontakt til og veileder
ca 7-8 personer i fengsel/institusjon hvert år i
perioden. Så mange som 17 personer har
gjennom prosjektperioden blitt medlem av
nettverket. I samarbeid med FRI har det i 2011
vært ca 250 aktiviteter og medlemmene har til
sammen deltatt ca 2500 ganger i disse
aktivitetene.

Fri ung har fulgt fremdriftsplan og målsetningene i prosjektperioden.Vi ser at
metoden fungerer bra også på ungdom, selv om det kreves tettere oppfølging enn i
FRI. Det jobbes langsiktig med disse deltakerne og vi ser at noen trenger "mange
sjanser" til å se at deres valg er avgjørende for muligheter til hjelp fra oss og det
offentlige.

Det positive for dette nitidige arbeidet er at FRIUNG har en tett relasjon og kan være i
jevn dialog med deltaker.
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Arbeidet som gjøres utføres av ansatte med base fra treningsboligen til FRI og vi er
tett og ofte kontakt med ungdommene. Fire av ungdorr mene er i fullt arbeid eller
tiltak pr i dag. De følges opp eksterne støttespillere/behandlere som SFR. ARP og
rådgivere hos NAV. Ved årsskifte er det tre deltagere som mottar oppfølgingspenger.
Fire av ungdommene har avsluttet samarbeidet med oss gjennom perioden.
Ungdommene som frekventerer til nettverket er aktive og benytter seg av
aktivitetene.

FRIUNG er i dag også i dialog og veileder tre personer ungdom inne i fengsel og i
behandlings institusjon. Disse ungdommene har tatt kontakt med oss etter råd fra
sosialarbeidere i fengsel samt kontakt personer i Kommunen.

Det har tatt noe tid på å finne gode rutiner for oppfølging av ungdom, men vi mener
nå å ha funnet en god modell som ivaretar ungdommen godt og samtidig utfordrer
ungdommen.
Det er viktig at FRIUNG ikke blir en fortsettelse av "foreldrehjemmets" regler, men at
det ligger et litt større ansvar i å ha et eget hjem i orden og følge opp de forpliktelser
det er å ha et eget hjem. FRIUNG bistår på alle nivå i etablering. tilpassing av
boligen. boligoppfølging hele døgnet, motivasjon, struktur på hverdagen.
holdningskapende arbeid. oppfølging av ulike avtaler m rn.

Erfaringer så langt..
Ungdommene som er deltakere hos oss har ofte en holdning til autoriteter og
samarbeidspartnere som kan være utfordrende. Dette har gjort at vi har bevisst
jobbet tett inn mot deltakerne med en del holdningsskapende arbeid og info om hva
ungdommene har rett og krav på i det offentlige systemet. Mangel på tålmodighet og
langsiktig tenking hos ungdommene er en utfordring i disse møtene.
Mye av det daglige arbeidet på dagtid er koordinering av avtaler og oppfølging med
samarbeidspartnere.
Vi veileder og følger ungdommene mye inn i møter med det offentlige.
Vi har også gjort oss noen erfaringer med at helger/ferie/fritid kan være en utfordring
da det er på denne tiden deltakere lett tar kontakt med '.gammelt" nettverk. Dette har
gjort oss mer bevisste på tetthet inn imot aktiviteter i helger samt direkte
hjemmebesøk i helger.
Oppfølging av deltakere som er på reise eller er borte fra eget hjem har også vært
gjort i relativt stor grad
Booppfølging og læring i eget hjem har vært noe som har vist seg å være en viktig
del av prosjektet. Hva forventes av meg som leietaker? Hvordan gjør jeg dette? Osv.

Ungdommene i prosjektet er ofte på søken etter
støttespillere i livet og sammen med ansatte i
FRI/FRIUNG skapes en relasjon som gjør det
praktiske arbeidet enklere og bedre.

Rammer for samarbeidet med ungdommene er i
forhold husregler, husleiekontrakter og krav om
rusfrihet. I noen tilfeller innlemmes vi i
ungdommenes IP samt vår deltakelse på dere

•-HIJSREG.

for
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AGM med andre instanser rundt dem

Vi ser at i løpet av den korte tiden vi har holdt på så har vi bosatt flere en opprinnelig
planlagt. vi har fått til et godt samarbeid med det etablerte apparatet i FRI iht.
oppfølging. aktiviteter, nettverk etc. Så langt betegner vi FRIUNG som et godt
prosjekt og en suksess i forhold til bosetting av ungdom med spesielle utfordringer i
forhold til kriminalitet og rus.

Boligene
Boligene ungdommene er bosatt i, er leid på det private marked. De er leid av
Kirkens Bymisjon som igjen fremleier til FRIUNG deltakere. Boligene er skaffet av
Kirkens Bymisjon gjennom eiendomsformidlere som eier og leier ut mange boliger
rundt i Drammen. Disse ledige leilighetene kan finnes på Finn.no, avis eller direkte
kontakt med huseier. Ved fremleie av boligen inngår du et samarbeid med FRIUNG
om boligoppfølging.
Ungdommene bor alene i leilighetene og er selvstendig leietakere av Kirkens
Bymisjon. Vi forsøker å få til god spredning av boligene i byen slik at det ikke blir en
oppsamling av utleieboliger. Boligene har relativ god standard og er godkjente
utleieboliger. Det er pr i dag en endring i boligmarkedet med tanke på at leieprisene
har økt betraktelig. Dette resulterer i at denne målgruppen får ennå større
utfordringer med å skaffe seg egen bolig. Noen av ungdommene har også i den
første tiden etter løslatelse bodd en kort periode i treningsboligen til FRI for å sikre
overgang til egen bolig. Dette har av erfaring vært positivt.

Videre arbeid med FRIUNG
Ettersom dette er siste år hvor FRIUNG mottar kompetansetilskudd ser vi at
fremtiden til prosjektet er utfordret. Vi har forsøkt å søke ny støtte til driften gjennom
andre tilskudd til boligsosialt arbeid. Ettersom Drammen er en av
satsningskommunene i videre arbeid, har vi hatt håp om å finne frem til ny
finansiering, blant annet fra Drammen kommune og Fylkesmannen i Buskerud. Dette
har ikke lykkes med. Vi er derfor i en prosess hvor vi vurderer omfanget av tilbudet til
denne gruppen og i hvilken grad vi kan bistå ungdom i alderen 17-24 —som vi har
klart i prosjektperioden.
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