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RAMMER

Husbanken 

I tilsagnsbrevet fra Husbanken datert 01.07.11 står følgende

“Vedtak
Husbanken gir med hjemmel i midlertidige retningslinjer for kompetansetilskudd til bære-
kraftig bolig- og byggkvalitet / boligsosialt kompetansetilskudd gitt av Kommunal- og
regionaldepartementet i tildelingsbrev til Husbanken for 2011, tilsagn om tilskudd på
inntil kr 685 000 ,- inkl. mva.
Kompetansetilskuddet skal dekke utgifter i forbindelse med første prosjektår.”

Levanger kommune ba om utsettelse på første prosjektår med igangstart 2012.

_________________________________________________________________________

Historikk

Tidligere og øvrige dokumenter fra prosjektperioden finnes på kommunens nettside;

www.levanger.kommune.no

eller  

På egne ben - boligsosial > 18 år - Levanger kommune

__________________________________________________________________________

Driftskomiteen

I driftskomiteen sitt møte 2. oktober i år ble prosjektet og tiltaket vedtatt videreført; 

“Vedtak:

1. Det etableres en 100% stilling som driftskoordinator og miljøterapeut for 
etterverntjenesten i Levanger kommune når prosjektet «på egne ben» avsluttes.
Stillingen finansieres innenfor avsatt budsjett til barnevern og skal sørge for 
koordinering av ettervern for utsatt ungdom i tråd med de erfaringer og den 
kompetanse som er ervervet gjennom prosjektet. 

2. Det etableres et fagteam som har som formål å koordinere boliger, tiltak og utnyttelse 
av stillingsressurser til ulike brukergrupper og som skal sikre felles læring.”

Se for øvrig hele saken her 02.10.13 (32-43) - Levanger kommune

__________________________________________________________________________
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1. FORPROSJEKTGRUPPAS ANBEFALINGER (fra prosjektrapport, juni 2012)

1. Prosjektgruppa anbefaler opprettelse av en egen ettervernstjeneste som skal arbeide for at ungdom som 
har vært plassert i barnevernsinstitusjoner eller andre tyngre barnevernstiltak, får den oppfølging og bi-
stand hver enkelt har behov for etter fylte 18 år.

Ettervernstjenesten skal arbeide spesielt ifht de sårbare overgangene man ser målgruppen står overfor; 
flyttinger, valg av utdanning og bytte av skole, starte en arbeidskarriere osv. Etterverntjenesten skal 
videre arbeide for å sikre kontinuitet og kvalitet i arbeidet med målgruppa, samt arbeide for å tette de 
hullene som finnes i dag ifht dette arbeidet. Mobilisering av det private og det offentlige nettverket, og 
tett samarbeid, vil være viktig i så måte. 

Samarbeid med de andre offentlige tjenestene blir også spesielt viktig med tanke på at etterverns-
tjenesten skal arbeide for utnyttelse av de allerede eksisterende tiltakene/tilbudene i kommunen, samt 
at koordineringsansvaret etter hvert naturlig vil bli overført andre tjenester dersom ungdommen fort-
satt har behov for koordinerte tjenester når vedkommende fyller 23 år, og skal skrives ut av etterverns-
tjenesten.

Ettervernstjenesten skal videre arbeide for faglig kompetanseheving innad ettervernstjenesten.

Prosjektgruppa anbefaler på sikt at ettervernstjenesten implementeres i kommunes drift. 
Ettervernstjenesten bør da overføres til en annen tjeneste enn barneverntjenesten, eller evt. bli 
frittstående, slik at tjenesten også kan bistå andre ungdommer i kommunen, med særlig behov for 
oppfølging etter fylte 18 år. Hvordan dette gjøres ligger ikke i prosjektgruppas mandat å avgjøre.

2. Prosjektgruppa anbefaler videre å opprette en treningsbolig hvor ungdom som trenger dette, i en 
overgangsfase får tilbud om tettere oppfølging etter tilbakeflytting enn ved enkelte andre boløsninger. 
Men prosjektgruppa ser også viktigheten av å ha alternative løsninger ifht de ungdommene som 
motsetter seg, eller man antar ikke vil nyttegjøre seg å bo i en treningsbolig, med tett oppfølging. 
Tiltak ifht alle ungdommene som skal motta oppfølging fra ettervernstjenesten, skal skreddersys ut fra 
ungdommens behov. Dette gjelder også bolig/ bositusjon, og brukermedvirkning vil være svært viktig. 
Dette gjelder både de ungdommene som skal innom treningsboligen, og de ungdommene som ikke skal 
dette. 

3. Prosjektgruppa anbefaler at ettervernstjenesten har kontor i samme bolig som treningsleiligheten, og 
dermed vil være tilgjengelig for ungdommene. Forhåpentligvis kommer de ansatte lettere i posisjon til å 
oppnå et godt tillitsforhold til ungdommene, spesielt i de tilfeller hvor ungdommen kan motsette seg 
kontakt. Helt sikkert er det at ettervernstjenesten vil få bedre innsikt i, og kontroll over hva som skjer i 
boligen. Tilstedeværelsen kan videre virke dempende på ungdommene, og man vil kunne gripe raskere 
inn i uønsket aktivitet.

Lengden på botiden i treningsboligen vurderes ut fra hver enkelt ungdoms behov og personlige utvikling. 
Men arbeidet i treningsboligen vil ha mye fokus på selvstendig-gjøring samt tilværelsen etter botiden i 
boligen. Ettervernstjenesten vil arbeide tett sammen med ungdommene, o.a. ifht neste skritt, som 
naturlig vil være utflytting fra treningsboligen, og over i en mer selvstendig og varig bo løsning. Evt. over 
i enn annen mer egnet bo situasjon for de som ikke nyttegjør seg oppholdet i treningsboligen. 

Oppfølgingen av ungdommen vil fortsette også etter utflytting, dersom ungdommen ønsker og fortsatt 
har behov for dette, inntil fylte 23 år, med gradvis nedtrapping, eller overføring annen tjeneste. 
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2 MANDATET (for prosjektperioden)

Forslag til ettervernskoordinatorens arbeidsoppgaver fra prosjektgruppen var følgende:

1. Opprette og sikre godt samarbeid med alle aktuelle samarbeidspartnere for målgruppen, og sikre 
at skriftlige samarbeidsavtaler utarbeides og følges med jevnlig evaluering. Aktuelle 
samarbeidsinstanser kan være NAV, videregående skole, fagopplæringskontor, ulike 
arbeidsgivere/praksisplasser, fastlege, ungdomshelsestasjonen, barne- og ungdomspsykiatrien, 
voksenpsykiatrien, psykisk helse & oppfølgingstjenesten, pleie og omsorg, politi med flere.

2. Opprettelse og igangsetting av tiltaket med kommunale leiligheter i Odin`s vei 16B med 
oppfølging fra voksen på dagtid, representert av koordinator.

3. Sikre at bistand/veiledning/hjelp til den enkelte ungdommen skreddersys i en sammenhengende 
tiltakskjede. Behov kartlegges og tiltak utarbeides sammen med ungdommen, barnevern, den 
aktuelle institusjonen, foreldre og andre aktuelle samarbeidspartnere. Deretter innhentes den 
bistand som man evt. kommer fram til at det er behov for, og nye vedtak og planer utarbeides. 
Dette skal bidra til god overgang til voksenlivet.

4. Evaluere, kartlegge, dokumentere og rapportere resultatet av tiltaket, og eventuelt behovet for 
tiltaket underveis. Dette for å framlegge resultater som viser om det er behov for tilbudet eller 
ikke, samt hvorvidt det er økonomisk besparende for kommunen. Rapporten vil deretter kunne 
legge grunnlaget for om det skal søkes om videreføring av prosjektet, eller implementering i 
kommunal drift.
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3 OPPSUMMERING

Barnevernstjenesten sitt ungdomsteam hadde ventet et halvt års tid på oppstarten av botiltaket, og 

hadde slikt sett allerede foretatt forarbeidet i forhold til de tre leietakerne som var aktuelle for å 

starte deres nye selvstendige liv i Odin`s vei. På bakgrunn av deres erfaringer, og målsettingene i 

prosjektplanen , ble det utarbeidet en prosedyre som ivaretok metodebruk, ansvar og oppgaver 

mellom saksbehandler og koordinator i en ungdoms flytteprosess. Ungdommene  ønsket alle å få bo 

i et ordinært  boligstrøk med «vanlige» naboer. Alle har blitt presentert for sine nye naboer gjennom 

informasjonsbrev, besøk og ved felles dugnad. Leietakerne har så langt tatt vare på huset og om-

givelsene rundt.

Odin`s vei 16B ble kjøpt ferdig restaurert av kommunen og det var samarbeid med Eiendomsenheten 

omkring mer infrastrukturelle oppgaver til huset som stod foran oss før noen kunne flytte inn. Dette  

kom raskt på plass, og i løpet av februar flyttet de to første leietakerne inn i sine egne kommunale 

leiligheter. Tredje leietaker flyttet inn etter skoleslutt i juni -13. De har ordinære leieavtaler, men 

med bakgrunn i § 11 i Husleieloven om vanskeligstilte på boligområdet, innholder avtalen en 

månedlig gjensidig oppsigelsesfrist ,forbud mot framleie og bestemmelser om at man kun kan bo der 

alene. Husleie er på 4 800,- mnd med bredbånd og de har alle valgt å betale strøm i tillegg. Alt 

iventar i leiligheten er deres eget. D et er ingen felles organisering av verken utstyr,økonomi eller 

aktiviteter,- foruten felles husråd.
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Unge voksne som flytter for seg selv sier i «BO BRA undersøkelsen»  at de ønsker seg tettere opp-

følging fra en voksen, og i Odin`s vei har de tilgang til koordinator på dagtid. Prinsippet for sam-

arbeidet er brukermedvirkning gjennom WRAP AROUND, men det er også utviklet klare for-

pliktelser for leietakerne de to årene de har enledning til å bo der (se under). Disse forpliktelsene 

ugjør samtidig et sikkerhetsnett for beboerne, slik at de blir fanget opp om noe svikter i løpet av 

denne tiden. Det er etter råd fra NAV prioritert å jobbe med økonomi fra dag én pga erfaringer med 

overforbruk og opparbeidelse av gjeld. Videre er arbeid med familie- og nettverk vektlagt, ettersom   

nyetablering på sitt tidligere hjemsted i en spesielt sårbar tid ikke alltid står til forventningene.

Vennene fra før er sjelden her nå, og det er utfordrende å etablere seg nytt. Familie og øvrig nett-

verk kan da være verdifulle støttespillere. 

En av forpliktelsene ved å benytte seg av tiltaket med kommunal leilighet gjennom “På egne ben” er 

at man er under utdanning eller arbeid. Leietakerne i dag er to lærlinger h.h.v. 1. og 2. år og en 

student 2. året i videregående opplæring. Det nye livet deres er fullt av små og store utfordringer, og 

det går ikke en dag uten at koordinator blir invitert inn i noe som en av dem har behov for hjelp og 

støtte til.  Det er selvfølgelig svært vanskelig for en ordinær saksbehandler å ivareta en så hyppig

kontakt, og de unge kan fort trekke seg tilbake eller gi opp hvis de ikke blir møtt på behovene sine 

raskt.  Kvaliteten på oppfølgingen har vært avhengig av den personlige kontakten man får ved å bli 

møtt og fulgt opp riktig. To av leietakerne hadde antakelig ikke gått på skole i dag uten den tette 

oppfølgingen rundt seg som “På egne ben” representerer. Det er derfor ytterst nødvendig med tett 

samarbeid med andre instanser rundt dem. Det har imidlertid vært vanskelig med tverrfaglighet i 

systemene rundt tiltaket, og foreløpig er ingen skriftlige samarbeidsavtler utarbeidet.
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4 FAGLIG GRUNNLAG

MÅLSETTINGENE 

Overordnet målsetting for prosjektet er at hver enkelt leietaker på sikt skal oppnå en ordinær 

deltagelse i det norske samfunnet, som skattebetaler og med god helse.

Hovedmålsettingen underveis er å sikre en best mulig overgang fra institusjon/fosterhjem for 

ungdommene som  flytter inn i Odin`s vei slik at de etter planlagt leieperiode på 2 år står best mulig 

rustet til å klare seg helt selv ved neste overgang 

Delmål i den forbindelse er som følger;

1. Sikre at ungdommen får en tilfredsstillende 1. gangs bolig. 

2. Sikre at ungdommen  gjennomfører opplæring evt. kommer ut i arbeid.

3. Sikre at ungdommen får den bistand, oppfølging og støtte ungdommen har behov for. 

I den forbindelse er det også viktig at tiltaket har utkikkspunkt underveis i tråd med suksess-

faktorene for et godt ettervern ; Bolig, økonomi,aktivitet,nettverk og god helse
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RESULTATER

Å lære seg å bo selvstendig og få oversikten over ansvaret og oppgavene man har i og rundt 

et husvære er viktig, og “På egne ben” ønsker å være en liten «boligskole» for leietakerne. I 

og med at alt inventar er deres eget, lå det blant annet mye læring i at det tar tid å etablere 

seg, blant annet til å priorite innkjøp av nødvendig utstyr. Det er mange oppgaver når man 

flytter for seg selv, og det var mange forespørsler om hjelp til for å foreta de nødvendige 

registreringene på nettet blant annet. 

To av leietakerne hadde trent på egen hybel den siste tiden før flytting til Odin`s vei, og det 

er tydelig at disse har hatt et bedre utgangspunkt enn en som ikke hadde det. De fleste 

spørsmål som gjelder funksjoner i og rundt leiligheten har kommet fra fra vedkommende 

som kommer rett fra fosterhjem, for eksempel mht hygiene og rengjøring og bruk av  utstyr 

til dette. Når man bor alene må man etablere egne rutiner rundt eksempelvis måltider, 

hente post mv. “Jeg har fått mye brev, hva gjør jeg med dem?” uttrykte en leietaker. 

Husråd er etablert for å kunne samles, og der har vi gjennomgått husregler som gjelder når 

man er naboer uten at man nødvendigvis har noe felles, brannberedskap, bruk av felles 

uteområde, og litt samfunnslære.

Alle leietakerne  har og har hatt store påkjenninger i livet, både på bakgrunn av sin historie 

og deres familiesituasjon. Det kan også oppleves som kaotisk og belastende å bli 18 med alle 

krav og forventninger om å bli «fort voksne”. Noen av leietakerene har vært mer utsatt for 

psykiske svingninger enn andre under botiden, og felles for dem er at de bruker «tilbake-

trekking» som mestringsstrategi. “Skal alle de menneskene på samme sted som meg?” ble 

uttrykt ved en skranke da en av leietakerne besøkte et offentlig kontor. Leietakerne har vært 

presentert for tilbudet om KID-kurs i kommunen for å lære seg bedre mestringsstrategier, og

leietakerne har også tilbud om individuell behandling. 

Ut fra forskning er det en overhyppighet av psykiske lidelser blant barn/unge i barnevernet, 

så forebyggende arbeid for å holde seg sunn og frisk er svært viktig i denne sammenhengen.

(Nordlandsforskning, rapport 08/09)

Alle leietakere har i løpet av botiden hatt behov for å oppsøke helsevesenet i forbindelse 

med sykdom. Alle har de imidlertid vist en god selvstendighet mht å oppsøke lege og bruke 

de legemidler man har fått foreskrevet. Koordinator er lite brukt på dette området, men å bli 

vist oppmerksomhet underveis vil de alle ha, og omsorgsbehovet er nettopp “På egne ben” 

sitt hovedfokus med tanke på tilstedeværelse. Penger styrer kanskje hva vi spiser, og leie-

takerne i Odin`s vei har kostholdsvaner som andre ungdommer. Det er ikke pr dags dato

oppdaget misbruk av rusmidler som harr konskevenser for helsen deres.
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Å flytte tilbake til sitt barndomsted, hvor man ikke har fått vært barn eller ungdom vekker 

mange minner og skaper forventninger. Det medfører også tanker om hvem de er, hvor de 

kommer fra og hvem de hører sammen med. Deltagelse i nettverk på Levanger har ikke vært 

lett for de som leier i Odin`s vei, og de er alle tre for det meste knyttet til sin leilighet på fri-

tiden. “På egne ben” har ikke miljøbaserte tjenester tilgjengelig, så alternativet så langt har 

vært å bli presentert for kommunens aktivitetstilbud for voksne, noe de har takket nei til 

foreløpig. Som en uttrykte det; “Jeg går ikke dit alene uten at det er noen jeg kjenner”.

Det kan virke som det ikke er et naturlig kontaktnett ved tilbakeflytting, og ingen av leie-

takerne har opprettholdt noe kontakt med jevnaldrene fra grunnskoletiden. I dag virker det 

som at det er den geografisk tette kontakten med foresatte som er viktig for de som har 

flyttet tilbake, men det er forespurt om man kan skifte navn når man flytter. Kontakt med 

jevnaldrene de er blitt kjent med der de har bodd de siste årene opprettholdes via sosiale 

medier og besøk til dem. En leietaker er svært i tvil om familie eller venner er viktigst for å 

bo på levanger, de to andre har valgt familie først. Alle leietakerne har dog besøk i sine 

leiligheter fra familie, venner,kolleger og kjærester, også til fest.

“Klar, ferdig…flytt” har spørsmål i sin verktøykasse til bevisstgjøring omkring personlig 

økonomi, og spør de unge voksne bl.a. om :Hvordan de tror du at du blir god til å styre din 

egen økonomi; “- ved å lære om det, eller på «den harde måten» ved at du prøver og feiler i 

den virkelige verden?” Det kan virke som det er en vanskelig teoretisk øvelse dette med 

penger, og leietakerne i Odin`s vei velger «erfaringslæring» som metode. “På egne ben” er 

deres første erfaring hvor de ikke har noe økonomisk støtte fra andre, verken til mat , 

telefon eller fritidsaktivitet. Leietakerne sier; “Vi vet ikke hva ting koster!”

“Hvor mye koster en “big bite” i løpet av en uke hvis du kjøper det hver dag?” er et relevant 

spørsmål, og bevisstgjøringen rundt hva man kan spare ved å handle et billigere alternativ et 

er viktig. I “På egne ben” diskuterer vi hva ting koster, planlegger handling ,ser på regninger 

sammen , forbereder faste inntekter og utgifter og hjelper å ta kontakt med avsender for 

avtale om utsettelse eller nedbetalingsordning. Vi ser at de unge voksne ikke ennå er trent 

på allerede nå å ha orden på regningsbunken, og lærling har nok de beste økonomiske forut-

setninger til å bo så selstendig som dette. 

En klar forpliktelse ved å leie i Odin`s vei er å være i skole eller arbeid , eller i nødvendige 

tiltak på dagtid. De fleste har erfaring med at det er vanskelig å klare å følge opp en så viktig 

å sentral oppgave mtp deres fremtid. Ungdommene kan ha dårlige erfaringer fra sin 

opplæring, spesielt mht hendelser i skolemiljøet  som eksempelvis mobbing og/eller mye

fravær/frafall. “På egne ben” forsøker å presentere et utkikkspunkt på veien videre for de 

unge, og ved hjelp av tidslinje kan det skape oversikt over livet (før og nå og fremover) som 

gir motivasjon for å stå på og klare å gjennomføre en “etappe” til.  
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Alle leietakerne har erfaringsmessig gode læreforutsetninger generelt sett, og det er tydelig 

at det er belastningene de har med seg som gjør at de fort kan velge bort skole eller arbeid 

igjen. Spørsmål om hvorfor det er så vanskelig å få til når man er motivert og vil, er fremlagt 

koordinator? Alle ungdommene er nå under utdanning,og koordinator sin «tett på-funksjon» 

til dem, og den tett kontakten med skole/arbeid er nødvendig for å gi oppmuntring under-

veis og ta tak i utfordringer sammen tidlig nok. ”Vil oppfølgingen følge meg når jeg flytter?”

er allerede spurt fra leietakerne.

TILTAK

Økonomisk rådgivning

“Kontroll på økonomien er alfa-omega” understreket NAV sin gjeldsrådgiver til koordinator 

ved oppstarten av tiltaket. Fornuftig pengebruk er lett å lære, verre er det imidlertid å ta 

konsekvensene av denne kunnskapen, og enkelte leietakere er svært umiddelbare i sin 

pengebruk. Ingen ting er økonomisk i Odin`s vei, og det er mange utgifter å  dekke ved å 

flytte dit. Det å bli 18 og voksen, innebærer en nødvendig registrering av nettbank, noe som 

ofte blir valgt utsatt, og er også et vanskelig ærend og foreta alene. Å ta kontakt med av-

sender for å løse betalingsproblemer er også vanskelig, og ender ofte med større utgifter 

hvis man ikke får hjelp til å ta ansvar.
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“På egne ben” tilbyr økonomisamtaler og budsjettarbeid på regneark (disse verktøyene 

finnes for øvrig på de fleste bankers nettsider) med leietakerne sine egne inn- og utgifts-

poster. Det er ikke nødvendigvis lystbetont og man er ofte på etterskudd og må ta upopu-

lære valg. Etterslep etter ubetalte regninger ved innflytting, uavhentede regninger i post-

kassen og nettkjøp kan ta knekken på enhver. I «På egne ben» får de virkelig prøvet å feilet 

underveis, og noen er oftere på null enn andre og ville kanskje trenge ukentlige tilskudd for å 

lære sin personlige økonomi bedre å kjenne. 

“Hva skjer med penger til uka?” er et ofte stilt spørsmål.

Tilstedeværelse fra Koordinator 

Brukermedvirkning kan forstås på en skala fra å gi mye informasjon om situasjonen, til å bli 

tatt med på råd, for helt til andre enden av skalaen hvor, hovedpersonen selv tar initiativ i 

saken sin. I “På egne ben” er det en utfordring å finne den balansen, på bakgrunn av at 

tiltaket har klare forpliktelser som de har skrevet under på. Med utgangspunkt i egne ønsker 

og behov, skal man samarbeide med voksenpersoner, og de støttes og hjelpes igjennom 

store og små utfordringer gjennom bruk av visuelle verktøy som for eksempel “edder-

koppen” og skjema fra “klar, feridg…flytt”. Erfaringsmessig blir ord alene for komplisert.

“Må vi snakke så ofte, bruk e-post da vel!” uttrykte en av leietakerne tidlig i sitt leieforhold. 

Tilstedeværelsen av koordinator på dagtid oppleves som en psykisk og fysisk stablisator.  Det 

å vite at noen er der har store positive ringvirkninger for hva de foretar seg. Loggføring som 

viser kontakten mellom koordinator og leietaker bekrefter at hver leietaker tar kontakt og vil 

ha oppmerksomhet hver andre eller tredje dag. I peridoer kan det også være daglige behov 

for en leietaker, for eksempel ved skolestart nå i høst og ved stigende fravær på jobb. De kan 

fort “grave seg” lenger ned på bakgrunn av «tilbaketrekkingsmekanismer»  ved motgang, 

men vi har erfarert at tilstedeværelsen trygger dem og de kommer fortere i rute igjen.

  

___________________________________________________________________________

På spørsmål om hvorfor leietaker ønsker fortsatt oppfølging fra ettervern og bo i Odin`s vei; 

“Greit å ha barnevernet der om det skulle være noe. Eller hvis jeg trenger hjelp. 

Greit å ha noen å prate med, om det skulle bli noe trøbbel. Det har det ikke blitt 

til nå. Prater med koordinator omtrent daglig, både om det er noe, men også 

for å slå av en prat. Kan også la være å gå innom han om jeg ikke ønsker. Det er 

greit. 

_______________________________________________________________
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Familie- og nettverksarbeid

Leietakerne i Odin`s vei vil være mennesker som, i forbindelse med sin plassering i foster-

hjem eller instituasjon, både har flere avbrutte forhold og vært i kontakt med flere enn hva 

som er vanlig for en ungdom som har bodd på Levanger siden fødsel. Dette må de forholde 

seg til i en tid for viktig identitetsbygging.  Rundskriv Q 30/2011 fra regjeringen under-

streker følgende; “Ungdom som har vært under barnevernets omsorg har et mindre og mer 

sårbart familienettverk enn ungdommer flest. Målsettingen med å gi tiltak til ungdom i 

barnevernet etter fylte 18 år, er at også disse ungdommene skal få nødvendig hjelp og støtte 

i overgangsfasen til en selvstendig voksentilværelse.” “På egne ben” benytter nettverkskart i 

prosessen både før flytting, under oppholdet i Odin`s vei  og etter deres endte leieforhold.

Arbeidet i “På egne ben” er selvfølgelig styrt av de unge sin livssituasjon og noen bruker 

umiddelbart mye tid med sin biologiske familie. Andre igjen utvikler nytt nettverk av med-

studenter eller kolleger på lærlingeplassen. I “På egne ben” legges det vekt på at familie- og 

nettverksarbeidet også inneholder ivaretakelse av venner og kjente fra fosterhjemstiden 

eller institusjonsoppholdet, Arbeidet inneholder derfor ikke bare fysiske familie- og 

nettverksmøter, men like mye veiledning til å opprettholde den kontinuerlige kontakten

med andre generelt. Familie- og nettverksarbeid har tradisjonelt vært sett på som ytterligere

samarbeid og tverrfaglighet, men på bakgrunn  av erfaringer så langt ser vi helt klart hvor 

avgjørende brukermedvirkning er i planlegging og gjennomføring av dette arbeidet.
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RESSURSER

Bolig

Koordinator

Etter et komplisert livsløp har de unge voksne i større grad enn andre behov for kontinuitet i 

livet sitt og oppfølging med praktisk og emosjonell støtte.

“Ungdom som flytter for seg selv må ofte ha hjelp til praktiske ting, samt råd og veiledning for å 

klare seg økonomisk, og vil trenge voksne som kan følge dem på veien til selvstendighet. For 

noen ungdommer vil det være tilstrekkelig at saksbehandleren stikker innom av og til og hører 

hvordan det går. For andre vil det være nødvendig med mer omfattende tiltak for kunne klare 

seg på egenhånd. Den opplistingen av hjelpetiltak som er gjort i § 4-4 er ikke uttømmende. Det 

oppfordres derfor til at barneverntjenesten utviser fleksibilitet og kreativitet i opprettelsen av 

tiltak, slik at forholdene legges best mulig til rette for en gradvis overgang til en selvstendig 

tilværelse» (Rundskriv Q 13/2011).

Tid 

Et viktig poeng å ta med seg i arbeidet vårt er at overgangen til voksenlivet er en prosess 

som tar tid og det anbefales derfor å bruke tid som metode i ettervernet. Derfor bør barne-

verntjenesten sørge for at ungdommen både gis tilstrekkelig tid før 18 års-dagen til å tenke 

på hva overgangen vil medføre, og tid til å få større klarhet om sine egne ønsker. På egne 

ben” forespeiler de unge voksne 2 år i kommunal leilighet for ytterligere selvstendighet.
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“Det er viktig at barneverntjenesten, i god tid før ungdommen fyller 18 år, informerer ung-

dommen om adgangen til å opprettholde tiltak etter fylte 18 år, og avklarer med ungdommen 

hva han eller hun selv ønsker.” Rundskriv Q 13/2011

Ungdommen selv og nettverket deres

Ettervernslitteratur peker på at barnevernbarn har et annet “life course” enn unge generelt 

sett. Noe som påvirker hvordan de unge er klare i forhold til utdannelse, deltakelse på fritid 

selvstendighet og hvordan man tar tak i et ansvarsfullt voksenliv. SFI forskningen påpeker at 

på bakgrunn av de unges kompliserte livsløp kan/bør man forstå deres alder som kulturelt 

betinget og sosialt avledet fra fødselsdato. De viser klart mer umodenhet på mange vis, og 

deres foresatte og familie er fremdeles ikke nødvendigvis i stand til å ivareta den støtten de 

trenger nå som unge voksne. «På egne ben» forsøker derfor å erstatte dette gjennom noen 

enkle offentlige foreldrefunksjoner.

God oppfølging innebærer profesjonelle fagpersoner, men også personer i nettverket. SFI 

rapporten “bedre overganger for udsatte unge” anbefaler følgende prioriteringer;

 Bedre koordinering gjennom felles ansvar og oppmerksomhet mot målet

 Konkret målrettet arbeid på bakgrunn av den unge sitt eget ønske

 Innsats med/for den unge

Samarbeid

Målgruppen innebærer mange utfordringer i skjæringspunkter da unge voksne står foran 

eller midt i mange store og viktige overganger som vil kreve avtaler instanser imellom;
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SFI rapport fra 2013 understreker at kommunens organisasjonskultur kan spille en 

avgjørende rolle for hvor vellykket ungdomsinnsatsen generelt er;

“Kulturelle kløfter mellem forvaltningen og avdelinger og forestillinger om, hvad der er 

andres arbejdsopgaver, kan lede til, at bolden blot spilles rundt blant aktørene” (SFI-rapport 

2013).

Nova rapport nr 18/2011 “Sammen for barn og unge” fremhever disse suksessfaktorene; 

 Regelmessighet, 

 Klar ansvarsfordeling, 

 Formalisering av samarbeidet,

 Oppfølging fra ledelsen

 Riktig kompetanse (f.eks alder)

 og Åpenhet 
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5 LØNNSOMHET

EFFEKT

Etterverntjenesten sine effektmål er bl.a færre søknader om  økonomisk sosialhjelp, færre 

personer meldt  arbeidsledig, bedre helseutvikling og mindre ensomhet gjennom etablerte 

sosiale nettverk.

Det går imidlertid ikke så veldig bra for svært mange av barnehjemsbarna i Norge, ifølge NOVA 

rapporten nr 10/09. Bare tre av ti kan sies å klare seg godt, men sjansen for og lykkes øker dersom 

man får ettervern. De unge voksne i “På egne ben” støttes og hjelpes til å holdes i aktivitet (jobb eller 

skole) og har i større grad enn andre en mulighet for gjennomføring av utdanning og stå i et arbeid.

De som får ettervern har 47 % større sjanse for å fullføre videregående utdanning og ta høyere 

utdannelse, færre er arbeidsledige og færre mottar sosialhjelp, sier rapporten. Trolig er de som får 

ettervern også mer motivert til å etablere et vellykket voksenliv, sier forskerne Sten-Erik Clausen og 

Lars B. Kristofersen, som står bak denne første studien i Norge om hvordan det går med 

barnevernsbarna som voksne sammenlignet med befolkningen for øvrig.

Viktig med fokus på menneskelig verdighet i det å bo stabilt og selvstendig i ordentlige forhold;

• «Housing first» er en metode som blir anbefalt av Husbanken og som vektlegger en persons 

verdighet i det vanlige samfunnet ved å inneha en bolig. Internasjonale undersøkelser viser at 

personer som etableres i egen bolig i et etablert boligområde blir boende lenger og utvikler 

bedre helse på sikt. 

• NOVA rapporter siste årene om «utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser» viser at kommuner 

som utvikler individuelle tiltak med tettere oppfølging og andre samarbeidsformer enn vanlig 

til utvalgte målgrupper lykkes best. 

• Det er et uttalt Behov i den boligsosiale planen for Levanger kommune å fremskaffe bedre og 

mer hensiktsmessige boliger for vanskeligstilte boligsøkere og det legges videre stor vekt på

å skreddersy tjenester til  den enkelte for å lykkes i det boligsosiale arbeidet.

C

«På egne ben» presenterer en klar tidslinje fra utflytting av institusjon/fosterhjem, til innflytting i 

Odin`s vei og frem til til full selvstendighet en gang der fremme. Slik sett presenterer tiltaket en 

kontinuitet i livet til enkeltpersoner som står midt i en kaostid identitetsmessig og som skal erverve 

seg mange vikige voksne egenskaper og ferdigheter på kortere tid enn jevnaldrene.

FAFO rapporten ,henvist til i litteraturlisten ,fremhver at å forlenge tiden før flytting helt for seg selv 

gir bedre utfall og bedrer utsiktene for den enkelte. “På egne ben” forsøker å være en slik “stasjon”

hvor unge voksne kan prøve og feile i trygge omgivelser , noe som også blir understreket som viktig i 

rundskrivet Q -13/2011 fra regjeringen. Man får i utgangspunkett et tilbud om å leie i 2 år i Odin`s 

vei, men noen vil naturligvis avbryte leieforholdet før den tid men s andre ønske å leie lenger.
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ØKONOMI

A:

Leieinntekter fra 3 leietakere forsvarer drift av tiltaket foruten lønnsutgifter til koordinator;

Aktiviteter                                           Inntekter                                    Utgifter

Lønn koordinator 670 000,-

Utleie av 3 leiligheter 173 000,-

Lei av koord. leilighet    29 000,-    29 000,-

Kommunale avgifter    22 000,-

Elforsyning    12 000,-

Utstyr og vedlikehold    10 000,-

Renter&avdrag husbanklånet 140 000,-

SUM
668 000,-

B:

Planlagt utflytting fra fosterhjem/institusjon gjennom “På egne ben” gir besparelser i kommunal 

egenandel som h.h.v. er 36 000,- /28 000,- mnd for institusjon og fosterhjem. 

Tiltaket har dette året derfor spart kommunene for nevnte egenandeler på samlet 320 000,-140 000,-

da fosterhjemsplassert gutt ankom i januar og 180 000,- ved at jente fra institusjon flyttet på sin 18 

års dag i februar. Begge ville uten dette tilbudet antakelig blitt boende der de var. Siste leietaker kom 

for øvrig etter planlagt avsluttet skolegang og fosterhjem i juli.

i tillegg er det vært å merke seg statens egenandel på 5000,- døgnet ved institusjons-plassering for 

denne ene leietakeren og for kommende.

C:

Det er en forpliktelse i “På egne ben” at den unge voksne har motivasjon for aktivitet;

Økonomiprofessor Viktor Norman, fastslo i 2010 at det koster samfunnet 12-13 millioner i 

gjennomsnitt for hver ungdom som dropper ut av skolen. Det betyr at samfunnet vil spare milliarder 

på å få ungdom i jobb. 

En Vista-analyse fra april i 2010 viser at vi har fått en tre-dobling av unge voksne uføre de siste 20 

årene. Rapporten understreket bl.a. de store menneskelige og samfunnsøkonomiske tapene ved å 

stå helt utenfor. Rapporten fremhever at å holde de unge voksne i gang, selv om de slutter av og til, 

både på kort og lang sikt er mer samfunnsøkonomisk nyttig enn å stå utenfor (Vista 2010/07). I «På 

egne ben» leier det en student og to lærlinger. 
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6 VEIEN VIDERE

Prosjekteier bør være barneverntjenesten og deres etterverntjeneste på grunn av mål-

gruppen, og styringsgruppen understreker i møte den 27.08.13 at ettervernet er lovpålagt i 

barnevernet. Styringsgruppen tilrår derfor ikke å opprette egen etterverntjeneste organisert 

utenfor barneverntjenenste/enhet Barn og Familie- som foreslått i forprosjektrapporten.

Fire scenarier står derfor sentralt for fortsatt arbeid med målgruppen og utvikling av 
ettervernet.

1. Som nå med koordinator sine oppgaver fra mandatet og tilstedeværelse på huset
2. Oppfølging av ungdommene fra koordinator men i utvidet arbeidstid enkelte dager
3. Koordinator som nå men også tjenester til andre ettervernsbrukere fra Odin`s vei
4. Fortsatt koordinator-rolle men generelt i ettervernet og fra rådhuset og tiltaksteamet

Utviklingen av ytterligere tverrfaglighet i kommunen for målgruppen fortsetter først og 
fremst gjennom et allerede opprettet samarbeidsforum mellom Barneverntjeneste, NAV og 
psykiatri – oppfølgingstjenesten i kommunen, med føste møte den 27.11.13.

Det vil også bli initiert et tverrfaglig møte og etablering av ressursgruppe høsten-13 fra 
kommunalsjef helse om utfordringene mht samordning i tildeling av boliger i Levanger og 
hvordan utvikle oppfølging av tjenester for de ulike målgruppene. Husbanken er fortsatt 
med på dette og første samarbeidsmøte finner sted 041213.

Den 2. oktober 2013 ble det vedtatt i Driftskomiteen i Levanger kommunen at prosjektet “På egne 

ben”  skal gå inn i drift, og koordinator i fortsettelsen ansettes som ettervernkoordinator fom 

01.12.13

Det utarbeides arbeidsinnstruks for den nye ettervernkoordinatoren med bakgrunn i scenarie nr 3 

som vil innebære fortsatt deltager i barneverntjenesten sitt ungdomsteam , mer ansvar sammen 

med saksbehandler i alle flytteprosesser og flere arbeidsoppgaver med alle over 18 år som sam-

tykker i oppfølging fra barneverntjenesten.
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Levanger  01.11.13

Rune Marthinsen

Koordinator for «På egne ben»

Barneverntjenesten i Levanger kommune

Enhet for Barn og Familie

rnma@levanger.kommune.no

tlf 95254726
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