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1 PROSJEKTGRUPPASANBEFALINGER

1. Prosjektgruppaanbefaleropprettelseav en egenettervernstjenestesomskalarbeide
for at ungdomsomhar vært plasserti barnevernsinstitusjonereller andretyngre
barnevernstiltak,får denoppfølgingogbistandhverenkelt har behovfor etter fylte 18
år.

Ettervernstjenestenskal arbeidespesieltifht de sårbareovergangenemanser
målgruppenstår overfor; flyttinger, valgav utdanningogbytte avskole, starte en
arbeidskarriereosv.Etterverntjenestenskalviderearbeidefor å sikrekontinuitet og
kvalitet i arbeidet medmålgruppa,samtarbeidefor å tette de hullenesomfinnesi dag
ifht dette arbeidet.Mobiliseringav det private ogdet offentlige nettverket, og tett
samarbeid,vil væreviktig i såmåte.

Samarbeidmedde andreoffentlige tjenesteneblir ogsåspesieltviktig medtanke på at
etterverntjenestenskalarbeidefor utnyttelse avde alleredeeksisterende
tiltakene/tilbudene i kommunen,samtat koordineringsansvaretetter hvert naturlig vil
bli overført andretjenesterdersomungdommenfortsatt har behovfor koordinerte
tjenesternår vedkommendefyller 23år, ogskal skrivesut avetterverntjenesten.

Ettervernstjenestenskalviderearbeidefor fagligkompetansehevinginnad
etterverntjenesten.

Prosjektgruppaanbefalerpå sikt at ettervernstjenestenimplementeresi kommunes
drift. Ettervernstjenestenbør da overførestil en annentjenesteenn
barneverntjenesten,eller evt. bli frittstående, slikat tjenestenogsåkanbistå andre
ungdommeri kommunen,medsærligbehovfor oppfølgingetter fylte 18år. Hvordan
dette gjøresliggerikke i prosjektgruppasmandatå avgjøre.

2. Prosjektgruppaanbefalervidereå opprette en treningsbolig hvor ungdomsomtrenger
dette, i en overgangsfasefår tilbud om tettere oppfølgingetter tilbakeflytting ennved
enkelteandreboløsninger.Men prosjektgruppaserogsåviktigheten av å ha
alternative løsningerifht de ungdommenesommotsetter seg,eller man antar ikke vil
nyttegjøresegå bo i en treningsbolig, med tett oppfølging.
Tiltak ifht alle ungdommenesomskalmotta oppfølgingfra ettervernstjenesten, skal
skreddersysut fra ungdommensbehov. Dette gjelderogsåbolig/ bositusjon, og
brukermedvirkningvil væresværtviktig. Dette gjelderbådede ungdommenesomskal
innom treningsboligen,ogde ungdommenesomikke skaldette.

3. Prosjektgruppaanbefalerat ettervernstjenestenskalha kontor i sammebolig som
treningsleiligheten,ogdermedvil væretilgjengeligfor ungdommene. Forhåpentligvis
kommerde ansattelettere i posisjontil å oppnået godt tillitsforhold til ungdommene,
spesielti de tilfeller hvor ungdommenkanmotsette segkontakt. Helt sikkert er det at
ettervernstjenestenvil få bedreinnsikt i, ogkontroll over hvasomskjer i boligen.
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Tilstedeværelsenkanviderevirke dempendepå ungdommene,ogmanvil kunnegripe
raskereinn i uønsketaktivitet.

Lengdenpå botiden i treningsboligenvurderesut fra hver enkelt ungdomsbehovog
personligeutvikling. Arbeidet i treningsboligenvil ha mye fokuspå selvstendiggjøring
samttilværelsenetter botiden i boligen.Ettervernstjenestenvil arbeide tett sammen
medungdommen,o.a. ifht nesteskritt, somkanværeutflytting fra treningsboligenog
over i en mer selvstendigogvarigbo løsning, eller over i enn annenmer egnet
boløsningfor de somikke nyttegjør segoppholdet i treningsboligen.

Oppfølgingenav ungdommenvil fortsette ogsåetter utflytting inntil fylte 23år,
dersomungdommenønskerog fortsatt har behovfor dette, medgradvisnedtrapping,
eller overføringannentjeneste.
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2 BAKGRUNN, MANDATOGMÅLSETTING

2.1 Bakgrunnenfor prosjektet
Jf.Lovom barneverntjenester§ 1-1, skalbarneverntjenestesikreat barnogungesomleverunder
forhold somkanskadedereshelseogutvikling,får nødvendighjelpogomsorgtil rett tid.
§ 1.3,tiltak somomhandleti dennelov kantreffesoverfor barnunder18år.
§ 1.3,2 ledd,nårbarnetsamtykker,kantiltak somer iverksattfør barnethar fylt 18år,opprettholdes
eller erstattesavandretiltak somer omhandleti dennelov inntil barnethar fylt 23år.
Opphøravtiltak vedfylte 18år ogavslagpåsøknadom tiltak etter fylte 18år skalregnessom
enkeltvedtakogskalbegrunnesut fra hensynettil barnetsbeste,jf. § 4-1.

Barneverntjenesteni Levangerarbeiderogsåi dagmyemedettervern ifht ungdomsomhar vært
underbarnevernetsomsorg,mendette arbeidetopplevesutfordrendepåmangemåter.
Barneverntjenestenpekerbl.a.på:
• Fordårligkartleggingavungdommensbehovifht utflytting fra institusjon/ fosterhjem.Dette

arbeidetmåstartesi godtid, før denaktuelleutflyttingen finner sted.Alleredevedinnflytting i
institusjonen,børmanha fokuspåhvasomkommeretterpå.

• Mangelfulltforarbeid,ogfor lite tid til motiveringsarbeidogtil å skreddersytiltak ut fra den
enkeltesbehov.Bl.a.er det viktig i godtid før utflytting å få påplasshvor ungdommenskalbo,
hvilketiltak somskaliverksettesogansvarsfordeling.

• Manglendeoversiktoverhvasomfinnesavtilbud i kommunen, samtmangelpågodetiltak som
er såattraktive for ungdommeneat desamtykkertil bistand.Detvanskeliggjørogså
motiveringsarbeidet,at manikkevet hvamanhar å tilby, oghvamanskalarbeideimot.
Brukermedvirkninger særligviktig ifht ungdom.

• Behovfor avklarte kontaktpersonerhossamarbeidspartnere.Dette for ograskereå kommei
gangmedplanleggingsarbeidet,ogfor å motvirkeat saksbehandlernebrukermyetid påå lete i
systemetetter riktigesamarbeidspartnere.I dagtar saksbehandlernegjernekontaktmedden
eller demankjenner.Dettetrengernødvendigvisikkeværeriktig person.

• Vanskerifht boligsituasjonengrunnetfå egnedeboliger til målgruppen.
• Mangelfulltsamarbeidifht enkeltetjenester,spesieltder hvormanikkeharskriftlige

samarbeidsavtaler.
• Manglendekapasitetvedbarneverntjenestentil målrettet ogtett nokoppfølgingetter

tilbakeflytting bl.a.fordi manmanglertiltak somfungerer, samt grunnetstort arbeidspressved
barneverntjenesten,ogprioriteringerifht barnkontraungdomover18år.

Etterkontakt fra Husbankenhøsten2010,med informasjonom mulighetenfor åsøkepå
prosjektmidlertil videreutviklingavarbeidetmedettervern,søktekommunenom prosjektmidler,og
fikk innvilgetmidler til engasjementaven prosjektleder/systemkoordinator.

Prosjektlederstartet sitt arbeid01.01.11

2.2 Målsetting

2.2.1 Hovedmåletfor prosjektet var:

Sikreenbestmuligovergangfor ungdomsomskalflytte for segselvetter å haværtplasserti
barnevernsinstitusjoneller lignendetiltak, slikat ungdommenstårbestmuligrustet til å klareseg
selv,ogbli selvstendigetter hvert.
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2.2.2 Delmål:

1. Sikreat ungdommenfår en tilfredsstillendebolig.
2. Sikreat ungdommenklarerå gjennomførevideregåendeskoleeller alternativ

kvalifisering/utdanning,evt. kommerut i annetmeningsfyltogutviklendearbeideller tiltak.
3. Sikreat ungdommenfår denbistand,oppfølgingogstøtteungdommenhar behovfor.

2.3 Mandat
• Utarbeideprosjektplan.
• Informasjonsinnsamlingogkartlegging.
• Drøfteogutarbeideløsningsforslag,vurdereaktuelletiltak.
• Konkluderemedhvilkeløsningsforslagforprosjektetprioriterer for utprøvelse i hovedprosjektet.
• Utarbeideprosjektrapport.

3 ORGANISERING
Oppdragsgiver
Rådmannensledergruppe(RLG)

Prosjektansvarlig
Barnevernleder

Prosjektleder
Solvor LilleøenogMarita Karlsen
Prosjektgruppe
BeritRonglan,RolfKaasen,FredrikLangfjæran,OlgaSilseth,KjellJoarStavrum,

Styringsgruppe
Enhetsleder– Barn& familie,Marit ElisabethAksnes, Kommunalsjef– helse, JonKetilVongraven
NAVv/ lederJanArveStrand, Bufetat v/ KjellDahl, Fellesorganisasjonenv/ AnnKarinSliper

Referansegruppe/ ressurspersoner
Husbankensentraltv/ RuneFlessen, KristinMyrauneHalsog IngridLindebøKnutsen,NAVv/
KarsteinRye,Pleieogomsorgv/Rolf IngeElvebakken,Psykiskhelseogoppfølgingstjenestenv/
HeidiHammer,Barnevernv/ EliB.Weiseth,Boligforetaketv/ AsbjørnEriksen,
Flyktningetjenestenv/GunvorGalaaen, Levangervideregåendeskolev/ SteinKåreNervikogBo-
oppfølgingstjenesteni Verdalkommunev/JanneStenbakkGrande. I tilleggble BUFetat og
barneverntjenesteni Verdalkommuneforespurt om å deltauten at vi fikk navngittnoen
representantderfra.

Veileder
ØysteinLunnan

Drøftingsgruppe
Ungdomsteamet– barneverntjenesteni Levanger
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4 PROSESSEN

4.1 Prosjektgruppa
LedergruppenvedbarneverntjenestenoppnevnteSolvorLilleøenvedbarneverntjenesten,som
prosjektlederfor prosjektet. Derettersatteprosjektleder,sammenmedbarnevernlederognestleder,
sammenprosjektgruppaut fra hvilketjenester somalleredei dagharet ansvarifht ungdomi
målgruppa, ogsomderfor ville dra nytte av,ogsenødvendighetenavdette prosjektet.

Prosjektgruppabestoav;BeritRonglan/barneverntjenesten, KjellJoarStavrum/NAV, Olga
Silseth/psykiskhelseogoppfølgingstjeneste, FredrikLangfjæran/flyktningetjenestenogRolf
Kaasen/bufetat, familiebasertetjenester.

I perioden01.01.12– 30.04.12bleprosjektlederstillingendelt mellomto; SolvorLilleøenogMarita
Karlsen. Sistnevntevarogsåhentet fra barneverntjenesten.

I ettertid såvi at vi medfordel ogsåkunnehatt medendeltakerfra pleieogomsorg i prosjektgruppa.
Dette fordi pleieogomsorger en tjenestesomalleredearbeidermyebo oppfølgingifht ungdomi
målgruppen,ogsomer denenestekommunaletjenesten,bortsett fra barnevern,somer innemed
tiltak utoverordinærkontortid. Pleieogomsorgble likevelinnlemmeti endel avarbeidetvedat
prosjektlederflere gangervar i samtalemedavdelingslederen for enavde to hjemmetjenestene, for
informasjon,drøftingoginnspill,samtat sammepersonble invitert inn pået prosjektgruppemøte.

4.2 Arbeidet i gruppa
Prosjektledervardenenestei gruppasomhaddeavsatttid, 100%,til prosjektarbeidet.Mye av
kartleggings- ogskrivearbeidetfalt derfor naturligpåprosjektleder.

Prosjektgruppahar i regelenhatt møterhver14dag1 ½- 2 ½time. Utoverdette haren del av
samarbeidetinnadgruppaforegått viamail.Deenkeltedeltakernei prosjektgruppahar hverfor seg
drøftet prosjektgruppasarbeidinnaddentjenestende tilhører til daglig,ogfått innspillog
kommentarerpådet arbeidetsomhar blitt gjort i prosjektet,ogdeanbefalingenevi etter hvert kom
fram til.

Detble avholdt3 møtermedstyringsgruppai perioden.Detble ikkeavholdtnoenmøtermed
referansegruppa,menprosjektlederharvært i kontaktmedflere avde forespurtedeltakerne i
referansegruppafor drøftinger oginnspill.

Prosjektperiodenvarsatt til et år; 01.01.11- 31.12.11,mensomfølgeavsykemeldingfikk
prosjektgruppautsettelsemed6 mnd.,ut juni 2012.

Etviktigogspennende,menogsåutfordrendearbeid:
Detå arbeidemedet produktrettet prosjekti en tiltaksrettet avdelingsomenbarneverntjenesteer,
harværtutfordrende.Barneverntjenestenhaddefra før lite erfaringmedprosjektarbeid,ogdet var
såledeslite hjelpå hentepåfra tjenestenifht denpraktiskedelenveddet å driveet prosjekt.
Prosjektlederopplevdeogsåat barneverntjenestenhaddevanskermedå væretilgjengeligfor
prosjektet,ogtil å avsettetid til drøftinger.Saksbehandlernesarbeidshverdagvarofte hektiskog
pregetavakuttsakeroget stort arbeidspress.
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Men pådenandresideopplevdeprosjektlederat barneverntjenestenvar opptatt av,også
viktighetenav, det å skullevidereutvikle ettervernsarbeideti kommunen, ogbarneverntjenestenvar
derfor positivt forventningsfulletil prosjektet. Dettevarviktigfor prosjektleder ifht motivasjontil
arbeidetmedtankepåhvorensomtdet ofte kanværeå arbeideprosjekt.

I utgangspunktetsøktebarneverntjenestenpånoeannetenndet Husbankentil sistgamidler til.
Barneverntjenestensøkteførst om midler til å engasjereenettervernskoordinatorsomskulle
arbeidespesieltoppmot ettervern i ungdomsteametvedbarneverntjenesten.Husbanken
tilkjennegaat dekunvillegimidler til kommunenom arbeidetble løftet opp pået høyerenivå,med
det mål å utarbeideogiverksetteendringerpåsystemnivåsomskullebidratil å sikreenbedre
overgangfor ungdommene.Prosjektetskullekartleggehvilkeboløsningersomville fungertebest
muligfor denenkelteungdommen,ogut fra dette iverksettenødvendige endringstiltakinnad
kommunen. Prosjektetskullevideresynliggjøre målgruppenspotensialefor brukavHusbankens
økonomiskevirkemidler.

Prosjektgruppamente det varviktig å arbeidemot mer langsiktigeløsninger.Manansådet derfor
somriktig at manprioriterte å bruketid påkartleggingsarbeidetogha fokuspåbådeboligspørsmålet
ogdet systemiskearbeidet,selvom dette førte til at mani forprosjektetikkeville begynneå jobbe
direkteoppmot enkeltungdommer,slik barneverntjenestenønsket.

Prosjektgruppaopplevdedet videreutfordrendeå skulleutarbeidenyeløsningeri enkommunei
økonomiskkrisehvoralletjenestervarpålagtå sparemangemillionerdenærmesteårene.
Prosjektgruppahaddetro påat dette prosjektet, medde løsningenesomble foreslått,påsikt ville
bidratil å reduserekommunenskostnaderi sinhelhet,mendet krevdemyearbeidifht det å skulle
dokumenteredette ovenforkommunensledelse.Kommunenstår i tilleggmidt oppei en
omorganiseringsprosess,noesomopptok spesieltledernei kommunen.

4.3 Involveringav samarbeidspartnereog kartlegging
Mye avarbeidetdet førstehalveåret gikksomsagtmedtil informasjonsinnhentingogkartlegging.I
denneprosessenvarprosjektlederrundt ogpratet medledereogansattevedde fleste aktuelle
tjenestenei Levangerogogsåmangei Verdalkommune,samtulikeprosjekteri de to kommunene:
• Samtalemedto avledernevedpleieogomsorg/hjemmebasertetjenesteri Levanger,RolfInge

ElvebakkenogElinThuseth,ogbesøkpåde to bokollektivene EplehagenogÅsveien7.
• Samtalemedleder for ReinsholmogKvislabofellesskap+ miljøteami Verdalkommune, Torill

Thun.
• Samtalemedleder for psykiskhelse& oppfølgingstjenesteni Levanger,TorhildGrevskott,samt

prosjektansvarligHeidiHammer,ogprosjektarbeiderei tre prosjektmedfokuspåungdomog/ -
eller bo oppfølgingsarbeid:«Miljøarbeiderrus/psykiatri», v/ EspenAasenhuusJohansen,
«Kunstenå bo» v/OlgaIreneSilsethog«Miljøarbeidervideregåendeskole» v/MariannHyndøy.

• Samtalemedruskoordinatorvedrustjenesteni Verdal, VibekeVeie-Rosvoll.
• Fleresamtaler medlederfor bo oppfølgingstjenesteni Verdal, JanneStenbakkGrande.
• Samtalemedprosjektlederi prosjektet«Ståpå» i Verdal, SisselBjørgvik.Detteer et prosjekti

samarbeidmellomfylkeskommunenogNav,somskulle hindre”dropout” fra videregående
skole.

• SamtalemedNavLevangerv/ KarsteinRye.
• SamtalemedLevangerlensmannskontor v/ lensmannAnneUlvinogTorilSusegg.
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• Samtalemed leder for SolhaugForebygging,JonArneJensen. Solhauger et dagtilbudfor bl.a.
risikoutsattbarnogungesomfaller utenfor de tradisjonellesystemenei arbeidslivogskole,og
somtrengerenmeningsfullhverdag.

• SamtalemedSolfridOlbergDonjemv/ «Kontakten» Levanger.Detteer et sosialtogkulturelt
treffsted for voksnesomsliter i hverdagen.

• Samtalemedprosjektlederfor prosjektet«Nygiv», LiseEriksen.Detteer et treårigprosjektsom
har sommålå etablereet varigsamarbeidmellomstat, fylkeskommunerogkommunerfor å
bedreelevenesforutsetningerfor å fullføreogbeståvideregåendeopplæring.

• SamtalemedSLTkoordinatori Levangerkommune,AnetteBartnesDalheim.Samtalebl.a.ifht
søknadom prosjektmidlerfor hovedprosjektet. SLTer en samordningsmodellfor lokale,
forebyggendetiltak mot rusogkriminalitet.

• Samtalemedleder for ungdomskontakteni Verdal,JuneVatne.
• Samtalemedleder for «Arkenarbeidogaktivisering» i Verdal, MonaStene. Etarbeidog

aktiviseringstilbudfor folk mednedsattarbeidsevne.
• FleresamtalermedByggogeiendomi Levanger,v/ AsbjørnEriksenogHåvardHeistad.Byggog

eiendomharansvarfor bådetildelingogkjøp/ivaretakelseavkommunaleboliger.

Prosjektlederhardeltatt på følgendekonferanser/samlinger:
� Konferanse:«Boligsosialplanlegging,barnefattigdomogrus».
� Nettverkssamling: «Ungdom,rusogpsykiskhelse».

Prosjektlederharvideredeltatt påmøtermedOrkdalogMoldekommuneifht formidlingav
prosjektet,samtdeltatt, sammenmedbarnevernlederognestleder, pået samarbeidsmøtemed
bufetat, HusbankenogMoldekommune.

Videreharprosjektlederdeltatt på flere dialog/drøftingsmøter, samtdeltatt i ulikefora i kommunen,
for å informereom prosjektet, bl.a.:
� Møte medrådmannensledergruppe.
� Dialogmøtemedvideregåendeskolehvoren rekkeandretjenestermedfokuspåutsatt ungdom

ogsådeltok.
� Dialogmøtemedprosjektgruppenfor det boligsosialearbeideti kommuneogHusbanken.
� Møte meddriftskomiteeni kommunen.

Mye tid har gått medtil å finne relevantfagstoffpå internett. Blantannetforskningpåfagområdet,
ogerfaringerfra andrekommunerog/ - eller prosjektervedrørendetemaetettervern.

I tilleggvarprosjektlederpåbesøkpåGartnerhaugen; en barnevernsinstitusjoni Trondheim
kommunesomogsåarbeidermyemedettervern.Gartnerhaugenharutarbeidetgoderutiner oget
godtmetodiskarbeidifht ettervernsarbeid.Debenytter bl.a.metodenWrapAroundsom
prosjektgruppenmenerer ensvært relevantmetode Levangerkommuneogspesielt«Påegneben»
bør tilegnesegbrukenav.
Gartnerhaugenble ogsåinvitert til Levangerfor å informereheleprosjektgruppaom hvordande
arbeidermedettervern,samtinformereom prinsippenemedWrapAroundmetoden.

ProsjektlederbesøkteogsåStavnegårdi Trondheim.Stavneer et kommunaltforetak
somdriverarbeidsmarkedstiltakfor NAV,sosial- ogrusfagligetiltak for Trondheimkommuneog
prosjektrettatiltak for Helsedirektoratet,hvormålgruppeer arbeidssøkeresomønskerå jobbeaktivt
medbarrierersomhindrerdemi få eller å ståi arbeid.
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Kartleggingenharvært sværtnyttig for å få bred informasjonom hvasomfinnesav tjenesterog
tilbud innadkommunenognabokommunenVerdal,samthvasamarbeidspartnernemenermangler
avtilbud for målgruppen.Viderehar det vært sværtnyttig å sehvaandrekommunerog lignende
prosjekterharerfart, samthvaforskningsier.
Disseopplysningeneogerfaringenehar det værtnaturligå ta hensyntil, når prosjektgruppaskulle
vurdereaktuelleløsninger.

5 VURDERINGAVLØSNINGER
� Prosjektgruppaskullevurdere,ogutarbeideflere ulikeløsningsforslag/forslagtil tiltak somman

antokville føre til bedremåloppnåelse.
Ut fra dette skullegruppaforeta valgavhvilke løsningerogtiltak somkunnevære
gjennomførbare,ogsommandermedhaddetro påville føre til bedremåloppnåelse.Utvikleog
beskriveløsningene/tiltakenevidere.

� Gruppaskulleviderevurderehvordanløsningenekunnepåvirkesystematikkfor enmer
forpliktendesamhandlingmellomdeulikeaktørene/tjenesteneinnenLevangerkommune,
Innherredsamkommuneogstat.

� Til sistskullegruppabeskrivehvaløsningsforslagene/tiltakeneville kreveifht
bolig/boligutbygging,bemanning,økonomi,samarbeidsrutiner,videreutvikling/sammenslåingav
tjenesterosv.Samtvurderehvasomskulletil for at løsningenepåsikt kanleggesinn i
kommunensordinæredrift.

5.1 Drøfting av ulike muligebo løsninger
I løpetat avprosjektperiodenvurderteprosjektgruppa10ulikemuligebo løsningerogdrøftet
fordelerogulempermedhverenkelt.
Flereavdisseulikeforslageneer noksålike hverandre,ogdesammefordelene/ulempenekanvære
fellesfor flere avforslagene.Prosjektgruppavelgerlikevelå nevnedeulikeforslagenehverfor seg,
for å få fram deulikenyansene.

Følgende10 forslagble drøftet:

1. Flytte hjem til biologiskforeldre, evt. andrei biologiskfamilie. Ententilbake på
«ungdomsrommet» sitt, eller i for eksempelen sokkelleiligheti familienshus.

Fordeler:
� Kanværeenløsningbådeungdommenog

familienønsker,noesomer et godt
utgangspunktå arbeideut fra.

� Denfølelsesmessigetilknytningenvil
naturligværetilstede.

Ulemper:
� Oftesthar det værforhold i heimensom

har ført til institusjonsplasseringen.
Usikkerhetom familien er bedrei standtil
å ivaretaungdommennå.
Spesieltmedtankepåat dette er
ungdommersomer krevende, ogi tillegg
er løsrivelsesfasen.
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Deflesteungdommenevil uansettårsaktil
institusjonsplasseringenhaen identitet
knyttet til familien– ogtar/har kontakt
medfamilienhvisde flytter tilbaketil
hjemkommunen.

� Alltid voksnetil stedesomsettergrenser,
veilederoghjelpertil . Dette forutsetter at
foreldreneevnerdette.

� Ungdommenvil ikkefå følelsenavat noen
hjelperhan/hennefordi det er en jobb.

� Lettereå samarbeideogplanlegge
underveisi institusjonsoppholdetnår
ungdommener kjent meddet han/hun
flytter tilbaketil .

� Dettevil væreenrimeligløsning.

Ungdommensåvel somfamilienkanha
ulikeforventningertil å skullebo sammen.
Viktigat forventningerfra beggesider
avklares.

� Øktøkonomiskbelastningpåfamilienkan
føre til utfordringer.

� Evt.kravom at ungdommenskalbetale
husleie,kaninnvirkenegativtpåforholdet
mellomforeldreogungdommen.

� Ingengaranti for at tilbakeflyttingentil
familienvil fungere,ognyebruddkanbli
resultatet.Dette igjenkanpåvirke
forholdet mellomungdommenog
foreldrenenegativt.

2. Egenhybel/ hybel leilighet. Kommunalbolig,eller leie privat. Dette kanogsåværeen fase 2
løsning.

Fordeler:
� Deter ofte den løsningenungdommen

ønskerselv.
� Lettereå få til samarbeidsrelasjonermed

ungdommenbådefør ogetter
institusjonsplasseringahvisdette er noe
ungdommenvirkeligønsker(ogoppnår).

� Mye positivlæringi det å greieå bo alene
for ungdomsomklarerdet. Ungdommen
tvingestil selvstendighet,ogfår mulighet
til å viseat han/hunklarerseg. Detteer
noeungdommenvil voksepå, forutsatt at
det gårbra.

� Ungdommenslipperå haandrefolk såtett
innpåseg.

� Ikkestigmatiserendedadet er dette som
anseessomnaturligboform for enungdom
somflytter hjemmefra.

� Kanværelettere å aktivere
foreldre/nettverk i en rolle somer mer i
samsvarmedhvorungdommener i sitt liv.
Lettereå gjenopprette/støtteopp om
positiverelasjoner.

Ulemper:
� Stormangelpåpassendeboliger.
� Mangeungdommertakler ikkedette med

å bo alene.Noenvil føleensomhet.
Spesieltder demangler foreldre/nettverk
somstilleropp.

� Løsningenvil kunneføre til mindre
oppfølging, bl.a. ifht vekking, somigjenkan
føre til fraværfra dagaktivitet.

� Mindremulighetfor veiledningoghjelp
ifht hverdagsligegjøremål,somrenhold,
matlaging, økonomiosv.Ungdommenfår
f.eks.det økonomiskeansvaretselv,noe
mangeungdommerharvanskermed.
Manglendebetalingavhusleie, kanf.eks.
føre til konfliktermedutleier, ogfare for
husleierestanserogutkastelse.

� Hybelenkanbli et samlingsstedfor
ungdom,noesomikkealltid er positivt.

� Dersomungdommenikkeklarerå tilpasse
segforventningenei boligområdet,kandet
oppstånabokonflikter.

� Mangelpåsikkerhetsnett. Hvagjørman
om det gårhelt galt for ungdommen?
Ungdommenvil heller ikkehanoeå
strekkessegetter, et nivåover.

�
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3. Flereungdommeri sammemålgruppesombor i hversin hybel /hybel leilighet, men i
nærhetenav hverandre.
Flerekommunalehybelleilighetersammen/nærhverandre.Kanskjemedfellesarealfor felles
aktiviteter,ogevt. ogsåmedmiljøpersonalei nærheten.

Ungdommenefår egethushold, menslipperå deleboligmedandre.Ikkepersonalei boligen,slik
at det får et institusjonspreg, meni nærheten.

Fordeler:
� Manglerungdommenvenneri kommunen

nårvedkommendeflytter tilbake,får
ungdommenmulighetentil å opprette nye
relasjoner.

� Ungdommen vil kanskjefølesegbedre
forstått ogakseptertavandreungdommer
medlignendeerfaringer, ogvil hanoenå
pratemedom opplevelserogerfaringer
somer annerledesennfor ungdomflest.

� Ungdommenvil alltid hanoenå være
sammenmed, samtidigsomungdommen
selvkanvelgeom/når han/hunvil ha
omgangmeddeandreungdommenei
nærheten.

� Lettereå organiseresamværmedandre
beboere, når debor nærhverandre, og
kanskjeogsåhar fellesareal.

� Deren lykkesmedå få enbeboergruppe
somfungerergodt sammen, kandet få en
positivsynergieffektfor ungdommene.

� Ungdommenvil hamiljøpersonale
tilgjengeligvedbehov.

� Miljøpersonaletkanogsåbidra ifht
kontroll, somigjenkanforhindreuro.

Ulemper:
� Farefor at boligenkanbli et samlingssted

meduro.
� Farefor stigmatiseringnår flere

ungdommermedvanskersamles.
� Kanfå uheldigekonsekvenserfor

identitetsutviklingenfor ungdomi en
vanskeligfase.Detkanværevanskeligå stå
imot det somutviklersegav(negativ)
kultur. Smitteeffektenkanværestor.
Spesieltdersomungdommedstore
vansker,spesieltrus,bosettessammen
medandresårbareungdommer.

� Organisertsamværmedandrebeboere
kanværeutfordrende.Ikkeallegårlike
godt sammen,ogenkeltevil kunneføledet
ubehageligå haandresåtett innpåseg.
Med fellesmiljøpersonalefølgerdet ofte at
en må (i vissesituasjoner)forholdesegtil
sinenaboer.

� Detå haet miljøpersonalesomføreren
vissform for kontroll, kanoppleves
negativt.

� I snitt en dyrereløsningfor ungdommene
ennenkeltståendehybler/leiligheter.

4. Hybelmedegeninngangogegethushold,hosprivate somengasjeressomhybelvert.
Ungdommenbor påhybelhosprivatpersoner,somfår ansvarfor å setil, følgeopp, være
tilgjengeligoglignendefor ungdommen. Avtalepåhvaslagsoppfølgingsomskalgis,avtalesmed
hybelvert.Hybelvertenevil få kompensasjon,ogveiledningifht denjobbendeskalutføre.

Fordeler:
� Ungdommenfår myefrihet, samtidigsom

det er voksnetil stedesomhar ansvarfor
oppfølgingogkontroll

� Alltid noenå spørretil råds,væresammen
med,osv.Dettekanforhindre ensomhet.

� Ungdommenvil følesegivaretatt og
inkludert.

Ulemper:
� Kanværevanskeligå finnebalansen

mellomdet å bli passetpå, rett
omsorgsnivåogungdommens
ønske/behovfor frihet ogløsrivelse.

� Uklaregrenseri kontaktenkangi følelsen
avat en part invadererdenandre,eller
motsatt at en part unndrarsegkontakt.
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� Bolighosprivate,kanbidratil å hindre
oppsamlingavungdommer.

� Ungdommenkanfølesegpåpasset.
� Ingengarantifor godkjemimellom

ungdommenoghybelvert.

5. Sokkelleilighet, anneks i hagenel. l. hosprivate somengasjeressomhybelvert.
Løsningener ganskelik løsningenover,menher gjøresenmer forpliktendeoglangsiktigavtale
medprivatpersonerom å haboligtilgjengeligfor ungdompåettervern.

Løsningenvil antakeligviskrevestartkapital i form avbyggeutgifter. Spesieltom det er snakkom
å byggeannekspåeiendommen.Dettekanåpnefår langsiktigeavtalerom kommunenbidrar
økonomisk.

Etteropplysningerfra barneverntjenestenfinnesdet aktuellefamiliersomønskerå ta påseg
slike oppdrag.

Fordeler:
� Ungdommenfår myefrihet, samtidigsom

det er voksnetil stedesomhar ansvarfor
oppfølgingogkontroll.

� Alltid noenå spørretil råds,væresammen
med,osv.Dettekanforhindreensomhet.

� Ungdommenvil følesegivaretatt og
inkludert.

� Bolighosprivate,kanbidratil å hindre
oppsamlingavungdommer.

� Nårboløsningener etablert,vil denvære
forutsigbar, noesomkangjøre
planleggingsarbeidetogsamarbeidetmed
ungdommen/familienlettere underveisi
institusjonsoppholdet.

� Hybelvertenvil væremer mottageligfor
veiledningennandreutleiere.

� Hybelvertenvil, medveiledning,få mer
innsikt i ungdommensutfordringer. Dette
vil igjenkunneføre til at ungdommenblir
møtt ifht sitt behov, som igjenkangi
progresjon.

Ulemper:
� Dettekan væreensværtkostbarløsning.
� Usikkerhetomkringlovhjemmeltil å

forplikte utleier til langsiktigavtalemed
kommunen.Dersomhusvertenønskerå
siopp avtalen, hvadamedgjenbrukav
leiligheten?

� Uklaregrenseri kontaktenkangi følelsen
avat en part invadererdenandre,eller
motsatt at en part unndrarsegkontakt.

� Ungdommenkanfølesegpåpasset.
� Kanværevanskeligå finnebalansen

mellomdet å bli passetpå,rett
omsorgsnivåogungdommens
ønske/behovfor løsrivelse.

6. Fosterhjem.
Ordinærefosterhjemsomhar ansvarfor bistand,grensesetting,aktiviseringosv.

Fordeler:
� Kanbenyttesoverforungdomunder18år,

hvor barneverntjenestenfortsatt har
omsorgen. Samtfrivillig plasseringetter
fylte 18år.

Ulemper:
� Kanværevanskeligå finne balansen

mellomdet å bli passetpå,rett
omsorgsnivåogungdommens
ønske/behovfor løsrivelse.
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� Kanforhindrerensomhetogisolasjon.
� Kangi støtteogtryggheti tiden frem til

voksenlivet(juridisk– 18år), ogogsåetter
fylte 18år dersomplasseringen
opprettholdes.

� Forskningviserat denneløsningenfører til
bedrefungeringpåmangeområderi
voksenlivet,ennfor mangeungdommer
somi stedekommerfra f.eks.institusjon.

� Ungdommenkanføledet bli for tett.
� Kanbli enmindrearenafor treningpå

selvstendighet.

7. Fosterhjem «light» /vertsfamilie. Ungdommenbor i sammeboligsomfosterheimen,og deler
husholdmed dem.
Ungdommenharvedenslikløsningstørrefrihet, ogkani størregradstyresegselv.Kommeog
gåmersomhan/ hunvil. Bormer sompåhybelhosenfamilie,menhar noenå væresammen
med,spørreom råd/hjelp fra vedbehov.

Fordeler:
� Kanbenyttesoverforungdomunder18år,

der hvorbarneverntjenestenfortsatt har
omsorgen. Samtfrivillig plasseringetter
fylte 18år.

� Alltid noen å spørretil råds,væresammen
med,osv.Dettekanforhindreensomhet.

� Ungdommenvil følesegivaretatt og
inkludert.

� Fleksibelt. Man kantilpasses
omsorgsnivåeti forhold til ungdommens
(stadigendrende)behov.

� Ungdommenfår ogkjennerstørrefrihet
enni ordinært fosterhjem.

� Ungdommenkani størregradta egne
avgjørelser.

Ulemper:
� Ungdommenkanføleat det bli for tett.
� Vanskeligå finne balansenmellomdet å bli

passetpå,rett omsorgsnivåog
ungdommensønske/behovfor løsrivelse.

� Ansvar,reglerogtilbud kanfort skliut, og
grensenekanbli utydeligepåhvorvidt
ungdommenbetraktessomendel av
familieneller somen ”gjest” i huset. Det
kanføre til at ungdommenfraskriverseg
ansvarfor å hjelpetil i huset,følge
husreglerosv.

8. Bofellesskaputen bemanning.
Flereungdommersombor sammen,uten at det er personaleti boligen.

Fordeler:
� Ungdommersomgårgodtsammenkanbo

sammen,ogdranytte avhverandrepå
mangepositivemåter.

� Ungdommenetvingestil å bli selvstendige,
samarbeideogløse utfordringersammen.

� Alltid noenå væresammenmedkan
forhindreensomhetog isolasjon

� Storfrihetsfølelse.Ungdommenfår
mulighettil å styresitt egetliv.

Ulemper:
� Farefor at leilighetenkanbli en

samlingsplassfor andreungdommer.
� Store utfordringerknyttet til nærmiljøfor

øvrighvisdet utviklersegenuheldig
kultur.

� Farefor stigmatisering.
� Ungdommenetrengerikkenødvendigvisgå

like godtsammen,noesomkanføre til
ulikeutfordringer.
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� Kreversamarbeidogenighetmellom
ungdommene,ifht arbeidsoppgaver,bruk
av leiligheten,husreglerosv.

� Dettekanværekomplisertogvanskeligfor
ungdomi dennemålgruppen.

� Kreverat ungdommener selvstendigog
klareå ståopp for å drapådagtilbudselv.
Ikkealleungdommer,spesielti denne
målgruppen,klarerdet.

� Kanfå uheldigekonsekvenserfor
identitetsutviklingenfor ungdomi en
vanskeligfase.Detkanværevanskeligå stå
imot det somutviklersegav(negativ)
kultur. Smitteeffektenkanværestor.

9. Opprettelseav et bokollektiv tilknyttet en eksisterendestatlig institusjon.
Detteharværtdrøftet somet avløsningsforslagene,menble tidlig lagtbort da løsningenble
vurdert somlite realistiskå få gjennomført.Detville værten for arbeidskrevendeprosessfor å få
avklartprinsipielle, juridiskeogfagligeforhold knyttet til grensegangenemellomkommunaltog
statligansvarfor dennemålgruppa.

Fordelenemedet slikt bokollektivsammenlignetmedandrevillespesieltværeknyttet til faglig
kompetanseogkontinuitet. Ulempenevilleværtbådepåsystem- og individnivå.

10. «Miks» bo fellesskap.Eneller flere avungdommenei målgruppensammenmedmer
ressurssterkeungdommer/studentersomfår noeoppfølgingsansvar.
Eneller flere avungdommene i målgruppenbor i bo fellesskapsammenmed eneller flere
ressurssterkeungdommer.F.eks.studenter,somfår et slagsoppfølgings-/bistandsansvarfor
ungdommene“våre”, mot å bo sværtrimelig, evt. gratis.

Fordeler:
� Ungdomsomgårgodtsammenkanbo

sammen,ogdra nytte avhverandrepå
positivemåter.

� Ungdommenetvingestil å bli selvstendige,
samarbeideogløseutfordringersammen.

� Alltid noentilstede, noenå væresammen
med,osv.Dettekanforhindreensomhet
ogisolasjon.

� Kanfølessomet mer naturligbofellesskap
somfor ungdommenekanværelettere å
godtaennet bofellesskapmedbemanning
avlønnedemiljøarbeidere.

� Ungdomsomrollemodellerfor ungdom
kanværepositivt.

Ulemper:
� Oppdragetvil krevemodenhet og

integritet hosstudenten.Formange
studentervil dette bli for omfattendeog
utfordrende.

� Dersomungdommen“vår” i tillegghar
rusproblematikk,utagerendeatferd o.l.,
kandet bli et for stort ansvarå påleggeen
student.

� Studenterflytter ut nårstudieåret er over,
eller kanvelgeå flytte ut før. Dettekan
føre til stadigbytte av«samboere».
Uforutsigbart.
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� Ungdommenkanintegreresi andreognye
(positive)miljøer.

� Storfølelseavfrihet.

� Å bo sammenmedressurssterke
ungdommersomlykkes,kanfå ungdomi
målgruppentil å følesegmindreverdigog
mislykketi forhold.

� Utfordrendeå avklarehvilkenrolle
studenteneskalha– (juridisk,faglig,
menneskelig)evt. om vedkommendeskal
hanoenrolle overfor ”våre” ungdommer;

5.2 Konklusjonav drøftingene
Uavhengigavtype boløsninger alle i prosjektgruppahelt enige i, ogfår støtte fra styringsgruppa,
vedrørendeopprettelseavenegenettervernstjenestei kommunen.

Ettervernstjenestenskalarbeidespesifiktmedrisikoutsattungdom, ogdai førsterekkeungdomsom
harværtplasserti barnevernsinstitusjoneller tilsvarendetungebarnevernstiltak.Prosjektgruppa
foreslårvidereat etterverntjenestenpå sikt, dersomtjenestenanserat tiltaket har effekt, innlemmes
i kommunensdrift . Etterverntjenestenbørdasamtidigvurderemulighetenfor at ogsåandreutsatte
ungdommeri kommunenkanmotta bistandfra tjenesten.Ogsådette forslagetstøttesav
styringsgruppa.
Tjenestenmåi såtilfelle overførestil en annentjenesteennbarneverntjenesten,eller forbli en
selvstendigenhet. Dettegrunnet,somnevnt i punkt 2.1; lov om barneverntjenester§ 1-3 gir
mulighetfor at tiltak somer iverksattfør barnethar fylt 18år, kanopprettholdesellererstattesav
andretiltak somer omhandleti dennelov inntil barnethar fylt 23år. Altsåkanungdomsomikkehar
fått bistandfra barneverntjenesten før fylt 18år, heller ikkemotta bistandfra barneverntjenesten
etter fylte 18år.

Enstor fordel medå opprette en egenetterverntjeneste,er at tjenestenvil arbeidespesifiktifht kun
marginalisertungdom, ogdermedvil få spissetkompetanseifht det arbeidet.
Detteantarmanvil hevekvalitetenpådet arbeidetsomskalutføresogdenhjelpensomskalgis. Det
forventesat etterverntjenestenogsåvil bli bedrepåå håndterede utfordringenemanklart vil møte
nårmanarbeidermedungdomsomharstore ogsammensattevanskerogbehov.

Videreantasdet at etterverntjenestenvil bli godtkjent i kommunenogmedalle aktuelle
samarbeidspartnere, noesomvil bidratil korterevei til kontakt,ogbedresamarbeidpå tversav
tjenester.
Dettesamarbeidetkanogsåføre til at problemersomoppdagesblir tatt tak i tidligere,somfor
eksempel«drop out» fra skoleogarbeidsrettedetiltak. VideregåendeskoleogNAVvil medet slikt
tilbud hakonkretekontaktpersonersomkankontaktesumiddelbartnår problemeroppståreller
oppdages,ogvanskenekanda tastak i raskt. I daguttaler flere at dette er utfordrende. Spesieltdet å
nåungdommeneprivat nårde trekkessegunnakontaktkanværevanskelig. Dette igjenfører til at
enkelteungdommer over lengretid får anledningtil å holdesegborte fra skoleeller tiltak, uten at
noegjøresfor å stanseutviklingen. Forskningviserat jo lengreenpersoner borte fra dagtilbud,jo
vanskeligereer det å kommetilbake.
Detsammesamarbeidetvil ogsåværeviktig i forhold til politiet. Blant annetfor å forsøkeå stanse
problematferd,rusproblematikkogkriminellehandlingerm.m.pået tidlig stadium.
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Vurderingavalternativeboløsninger:
Prosjektgruppahar drøftet hvert enkeltboløsningsforslag,oghar, somdet komframunderpunkt
5.1,vurdert bådefordelerogulempermedhvert enkeltforslag.
Gruppahar kommetfram til at flere avløsningenevil eller kanbli benyttet uavhengigavprosjektet,
somfor eksempelflytting tilbaketil biologiskhjem,alenepåhybel, inn i eksisterendebokollektiveller
flytting til hybelmedtilsyn.

Gruppaservidereat deulikebo løsningenekanbenyttesi faser.Altsåat ungdommenstarter i én
boform, for deretter å flytte til en annenboformmedmindreoppfølgingnår ungdommener i stand
til det. Eller motsatt; overtil enboløsningmedtettere oppfølgingogmer kontroll, dersomdet skulle
visesegat ungdommentrengerdet.

I prosjektperiodenvelgerprosjektgruppaderfor ikkeå videreutvikledisseløsningsforslagene.

Som det vil kommefram senerei rapporten,tenkermanat ettervernstjenestenogsåvil få i oppgave
å sikreoppfølgingavdeungdommenesomikkeskalbo i treningsboligen,mensomskalhaandre
botilbud.

Løsningsforslagnr 9 tar for segmulighetenfor å byggeopp et bokollektiv tilknyttet eneksisterende
institusjoni kommunen.Somnevntharprosjektgruppavalgt ikkeå senoenærmerepådette
forslaget,damanserat dette vil vært umuligå få til innenforprosjektperioden,samtat det vil kreve
enhelt anneninvolveringfra Bufetat.
Detbetyr nødvendigvisikkeat ikkeenkelteinstitusjoner kanbyggeopp egnevidereføringsenheter,
mendet blir utenfor bådeprosjektgruppasogstyringsgruppasmandatå ta stillingtil .

Detprosjektgruppaserkanværemulig,er å benytteden kompetansensomfaktiskfinnesved
institusjonen,til for eksempelveiledningavetterverntjenestenog lignende.

Prosjektgruppahar konkludert medat man i prosjektperiodenanbefalesat det jobbesvideremed
løsningsforslagnr. 3, ”treningsboligfor flere ungdommersamlet,med personalei nærheten”.

Grunnentil valget:
Deter enkjensgjerningat det er stor mangelpåboligeri Levangerkommune,noesomsærlig
rammerdeungdommeneprosjektetretter segmot. Mangeinnbyggere, i tilleggtil disse
ungdommene, konkurrererom desammeboligene;andreungeog/ - eller ensligei etableringsfasen,
studenter,flyktninger;bådeensligevoksneogensligemindreårige.

Flyktningetjenesten,NAVogbarneverntjenesten«kjemper»om desammeboligenefor «sine
brukere», og i enslikkonkurransetapergjernebarneverntjenestensungdommerspesieltpådet
privateboligmarkedet.Dette grunnetat det her er snakkom ungdommermedatferdsproblemer,
utfordringer ifht rus,økonomiskevanskerogproblemermedbetalingavhusleieosv. somgjørat
ungdommeneer upopulæreleietakere.

Videreharkommunenfå, om noen,kommunaleboligertilpassetungdom.Deter entensnakkom
hyblerhvor flere mådelekjøkkenogbad,noesomkanværeutfordrendefor disseungdommene
somikkeharsålett for å tilpasseseg.Ellerdet er snakkom størreleilighetersomvil bli for storeog
for dyrefor disseungdommene.
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Mangeavdekommunaleboligeneer ogsågeografisksamlet, noesomkanføretil at blant annet
rusmisbrukerekanbli boendei sammeområde.
Ungdommenei målgruppener spesieltsårbareoglettpåvirkelige.Debørderfor ikkebo i
boligområdermedvoksnesomhar rusog/ - eller annenproblematferd,daungdommenelett kanbli
trukket inn i dette.

Dennevanskeligeboligsituasjonenmenerprosjektgruppadet er viktigå ta hensyntil vedvalgav
løsningi prosjektet.Manvet at det vil væresværtutfordrendeå skulleiverksetteriktig hjelp ifht en
ungdom,dersombosituasjonener uholdbarog/ - eller uforutsigbar.Dethjelper lite med lange
forberedelseroggodplanleggingifht oppfølgingog tiltak, dersomungdommenikkevet hvor
vedkommendeskalbo.Dethjelperogsålite medgodetilbud påvideregåendeskoleoghosNAV,
dersomungdommenikkevet hvorvedkommendeskalsovenestedag,eller bor i enhybelmedsvært
dårligstandardi et problematiskogruspregetboligområde.
Maslowsbehovspyramideviserdette godt.Sepunkt7.2.4.

Andrebegrunnelsefor valgavløsning:
Viderehardet kommetfram gjennomprosjektperiodenat dette er et botilbud somikke finnesi
kommunenpr. i dag.
Fleresamarbeidspartnerehar informert om at det er stort behovfor, ogmangelpå,et botilbud med
størremulighetfor utøvelseavkontroll, oghvor ungdommenefølgesopp tettere enndet somgjøres
i dag.Blant anneter dette noepolitiet bekrefter. Demøterdagligmålgruppensungdommer.

Detfinnesto etablertebokollektivi kommunen, underlagtpleieogomsorg,hjemmebaserte
tjenester.Dissebokollektiveneharnoeavdesammerammenesomdet her er snakkom. Men ikke
alleungdommeneprosjekteter rettet mot, passerinn i dissebokollektivene,eller fyller kriterienefor
hjelp fra pleieogomsorg. Pleieogomsorgtilkjennegirogsåat de i disseboligenemanglerden
barnevernfagligekompetansensombehøvesfor å bistådissekrevendeungdommene.Dette fører
ofte til at tjenestenkommertil kort, ogenkelteansattehar til tider følt jobbennoeuoverkommelig.

Denevntebokollektiveneer ogsåtilknyttet to avkommunenshelsetun,hvoreldre, psykisksykeog
andrehjelpetrengendebor. Å hautagerendeungdommeri sammeboligeller boligområdesomfor
eksempelpersonersomkanhaangstogpsykiskevansker,kanmedføreen delutfordringer.I tillegg
er dissebokollektiveneogsåinstitusjonspreget, noeprosjektgruppaer tydeligpåat boligenfor
målgruppenikkebørvære. Personalgruppenvedde to bokollektivenei kommune,arbeiderogsåi
turnus,noesomvil føre til at ungdommenei løpetaven ukevil møtesværtmangeulikeansatte.
Prosjektgruppaanserdette uheldigfor ungdommene,damangeavdemalleredekanvære
tilknytningsskadd, oghar stort behovfor trygghetog forutsigbarhet.

Prosjektgruppaharbrukt myetid påå drøfte fordeler ogulempermedopprettelseavenegen
treningsboligfor målgruppa, ogserbåderisikofaktorerogbeskyttelsesfaktorervedforslaget.

Fordeler:
Å haenetablert treningsboligsomungdommenei godtid før tilbakeflyttingfår informasjonom og
evt. mulighettil å se,tror prosjektgruppavil forenkleforberedelsesarbeideti stor grad.Detvil sikre
forutsigbarhetogtrygghet.Denungevet hvahaneller hungårtil, noesomkangjøre
motiveringsarbeidetlettere. I dager det myeusikkerhetogtvil hosungdommeneom det lar seg
gjøreå flytte tilbake,ogeventueltnårdet kanskje.
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Viderevil etterverntjenesten ogsaksbehandleri barneverntjenestenfå bruke tiden til kartleggingav
behovogplanleggingavtiltak, i stedefor å lete bolig.Ifølgebarneverntjenestenhardet å lete bolig,
værtet sværttidkrevendeogutfordrendearbeid.
Manantar at mani denforeslåtteettervernstjenesten, vil utviklegodboligsosialkompetanse. Dette
grunnetat myeavjobbenkonkretvil gåtil å forberedeungdommenpådet å bo alene,ogikkeminst
til å finne bolig,sammenmedungdommen,nårungdommenskalflytte ut fra treningsboligen.

Viderevil etterverntjenestenkunnearbeidemedrekrutteringavprivatpersonersomer villigetil å gå
inn i mer langsiktigeavtalerifht å leieut til målgruppensungdommer.Bådemedoguten tilsyn av
ungdommen. Etterverntjenestenkanmedslikeavtalerstiller segtil rådighetifht veiledning, og
bistandom problemerskulleoppstå.
Etterverntjenestenvil ogsåpåsikt kunnearbeidemedå finne enkeltståendetreningsboligerfor de
somikkevil eller børbo sånært inn påandre.Disseboligenevil kunnehade sammerammeneog
avtalenesomtreningsboligen.

Men somnevnt,er prosjektgruppaklaroverat en treningsbolighvor flere ungdommermed
atferdsvanskerog lignendeproblemerbor samlet,vil hamedsegen del utfordringer.

Utfordringer:
Ungdomsteametvedbarneverntjenestener sværtskeptisktil denneløsningen.Bådeifht dette å ha
flere vanskeligstilteungdommerboendei sammebolig,menogsåifht dette medbemanningstetthet.
Destiller spørsmålifht hvorvidtdet vil værenokpersonaletilstede, ogtil riktig tid pådøgnetfor å
forebyggeifht problemer.Ungdomsteamethaddegjernesett at det haddeværtheldøgnsbemanning
vedboligen.Ungdomsteameter videreopptatt avat ungdommermedrusvanskerikkebørbo
sammenmedungdommeruten rusvansker,dasmittefarener stor.

Prosjektgruppaser, oger veldigenigi dissebekymringene.
Fagligsett kunneungdommenemuligensmedfordel haboddi hybel/hybelleiligheterhverfor seg.
Menmedhensyntil denvanskeligeboligsituasjonensomer i dag, tror likevelprosjektgruppaat dette
er denbesteløsningen. Deter helt klart sværtvanskeligogtidkrevendeå finne boligtil disse
ungdommene.Deboligenesomlysesut, blir leid ut umiddelbart.Dettegjørdet uforutsigbartfor
ungdommen,ogsom nevnt tidligere, vil dette påvirkemotivasjons- ogplanleggingsarbeidet.

Prosjektgruppaanserat det er avgjørendefor at tiltaket skallykkes,hvordanarbeidetved
etterverntjenestenleggesopp,hvilketiltak somiverksettes,samthvilkeungdommersomplasseresi
boligen.Deter spesieltviktigat etterverntjenestenlykkesi oppstartenavtiltaket, ogfår tid til å bli
godt etablert før ungdommermedde tyngstevanskenetasinn i tilbudet. Utvelgelsenavde første
ungdommenesomskalinn i tiltaket, blir derfor viktig.

Prosjektgruppamenerat det å haheldøgnsbemanningi boligenvil væreumulig,fordi boligendavil
bli for institusjonspreget.Fåungdommersomflytter ut fra institusjon,vil flytte over i en ny
institusjonslignendebolignårde fyller 18år.
Prosjektgruppaanserdet ogsåsomviktigat hverungdomfår sinegenhybelleilighet, medegetbad
ogkjøkken,slikat de ikkebor for nært oppåhverandre, menharmulighetenfor å trekkesegtilbake
om deønskerdet.
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Boligensbeliggenhet:
Prosjektgruppadrøftet at enboligfor vanskeligstiltungdombør liggesentraltslikat det skalbli
attraktivt nokfor ungdommeneå bo der, samtidigsomdet børværeoverkommeligå skullekomme
segpåskole,jobb ogtiltak for desomikkehar førerkort ogbil. Men boligenbør ikkeliggei selve
sentrumavbyen, dadette kangjøreboligenfor attraktiv somtilholdsstedfor andreungdommer.

6 BESKRIVELSEAVLØSNINGSFORSLAG

6.1 Opprettelseav enegenettervernstjeneste
Somnevntoveranbefalerprosjektgruppenopprettelseavenegenettervernstjeneste.
Etterverntjenestenbør ledesavenegenettervernskoordinatorsomfår i ansvarå lede,koordinering
ogdriveoppfølgingsarbeidet.

Underpunkt 7.2.3.1, «forskningpåsamfunnsøkonomiskekonsekvenseravmarginaliseringblant
ungdom»visesdet til hvorviktigdet er med tettere samarbeidogkoordineringavtjenesterpåtvers,
for mer effektivitet ogbedreutnyttelseavderessursenesomalleredefinnes.Prosjektgruppen
menerat opprettelseavenegenettervernstjenesteer helt i trå meddet. Dette fordi
ettervernstjenesten, vil arbeidefor enbestmuligoversiktoverkommunenogde tiltak/tilbud som
finnesfor målgruppen,ogsamarbeidetett meddeuliketjenestene. Slik vil ettervernstjenestenvære
best muligi standtil å sikreenbedretverretatligogtverrfagligoppfølgingavdenenkelte
ungdommen, ogsikreat det iverksettestiltak ut fra ungdommensbehov.
Nårdette ansvaretfordelespå flere uliketjenestersomi dag, medet ikketilfredsstillendesamarbeid,
vil hjelpenfort kunnebli fragmenterteller smuldreopp.

Rapportenviservidereunderpunkt7.2.3.1 at ungdommeneikkeselvharvalgtå havneutenfor
samfunnet. Detkanværeflere grunnertil at dette likevelharskjedd. Rapportenvisertil at ungdomi
tidlig alderofte tar valguten tankepåkonsekvenseneavdevalgenede tar. Dettekanresulterei at
develgerfeil, ogfaller utenfor. Videremenerungdommenei rapportenat denmestbetydningsfulle
hjelpenfor dem,varmøte medenkeltpersonersom”guidet” ogveiledetdemifht hjelpeapparatet.
Enavdeviktigsteoppgavenetil ettervernstjenestener nettopp å veiledeungdommenepå«riktig»
vei,ogpådenmåtensøkeå forhindreat de faller utenfor.

Forslagtil ettervernskoordinatorensarbeidsoppgaver:
1. Oppretteogsikregodt samarbeidmedalleaktuellesamarbeidspartnere;som

barneverntjenesten,NAV,videregåendeskole,opplæringskontor,ulike
arbeidsgivere/praksisplasser, helsepersonellsomlege, barne- ogungdomspsykiatrien,voksen
psykiatrien,ARP(avdelingfor rusrelatertpsykiatri), psykiskhelse& oppfølgingstjenesten,pleie
ogomsorg.politi, kriminalomsorgenog andre.

2. Sikreat skriftligesamarbeidsavtalerutarbeidesogfølges.Jevnligevaluering.

3. Sikreat bistand/veiledning/hjelptil denenkelteungdommenskreddersys.Sammenhengende
tiltakskjede!Behovkartleggesogtiltak utarbeidessammenmedungdommen,barnevern,
institusjonen,foreldreogandreaktuellesamarbeidspartnere.Deretter innhentesdenbistand
sommankommerfram til at behøves,ogplanerutarbeides.Detteskal sikreogbidratil gode
overganger.
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4. Evaluere,kartlegge,dokumentereog rapportereresultatetavtiltaket, ogeventueltbehovetfor
tiltaket underveis. Dette for å framleggeresultatersomviserom det er behovfor tilbudet eller
ikke, samthvorvidtdet er økonomiskbesparendefor kommunen. Rapportenvil deretter kunne
leggegrunnlagetfor om det skalsøkesom videreføringavprosjektet,eller implementeringi
kommunaldrift.

Ettervernkoordinatorenvil arbeidemyealene, noeprosjektgruppaserkangjøretiltaket svært
sårbart. Prosjektgruppamenerderfor at koordinatorenogetterverntjenestenbørknyttestett opp
mot barneverntjenestenogungdomsteametfor å haenkollegialtilhørighet,ogdrøftingspartnerei
arbeidet.
Videretenkerprosjektgruppaat etterverntjenestenskalarbeide for å sikreet godt nettverkrundt
denenkelteungdommen, medprivat personerogoffentligeansatte, sompåulikemåter skalståfor
oppfølgingenavungdommen.Slik blir ikkekoordinatorenselvlikebetydningsfulli det daglige, og
tiltak vil kunnefortsette selvom koordinatorenblir borte kortvarig.
Viderebørhovedansvaretfor oppfølgingenrundt denenkelteungdommentidlig overføresandre
tjenesteri kommunen,ogsenestnårungdommennærmereseg23år, dersomvedkommende
fortsatt harbehovfor koordinertetjenester.
Dette tette samarbeidetvil ogsåbidratil at koordinatorenvil ha flere uliketjenesterå samarbeide
medi det dagligearbeidet, ogdermedjobbermindrealene.

Innholdeti etterverntjenestenogkoordinatorensoppgaver,menerprosjektgruppaikkebørdetalj
planleggesi forprosjektet. Koordinatorensomskalengasjeresi hovedprosjektetbørselvfå væremed
påå utviklesinrolle, samtoppbyggingen avetterverntjenesten.

Arbeidetifht ungdommenebørdelesinn i tre faser:
Fase1 planleggingenfør ungdommentasinn i tiltaket.
Fase2 oppfølgingavungdommenunderoppholdeti ettervernsboligen, eller annetbotilbud.
Fase3 overgangtil enmer selvstendigtilværelseogvarigbolig.

FASE1:
Planleggingfør inntak:
� Mottar søknadfra ungdommenselv.Det forventesat ungdommenfår bistandtil dette via

institusjonen,barneverneller andre,samtat ungdommengisinformasjonom hva
etterverntjenestener ogkanbiståmed.

� Vurdereungdommenfor inntaki tiltaket. Etterverntjenestenvil ikkeværeaktuelt for ungdom
som ikkeharbehovfor særligbo oppfølging,eller somhar andresomkanta segavdenne
oppfølgingen.Detkanfor eksempelværeforeldre, fosterforeldreogandre.

� Planleggeovergangeni tett samarbeidmedungdommen,institusjonen,barnevern,foreldreo.a.
aktuellesamarbeidspartnerei godtid før tilbakeflyttingskalskje.Familierådognettverksmøter
kanværeviktigevirkemidleri dette arbeidet.

� Skaffeplassi treningsboligen.Påsikt vil det ogsåbli aktuelt for ettervernstjenestenå arbeideifht
ungdommer somavulikegrunnerikkevil, børeller skalinnomtreningsboligen, men somi stede
trengerå flytte til bokollektiv,rett påegenhybel,tilbaketil foreldreoglignende.
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FASE2:
Oppfølgingavungdommen i boligen:
� Sikreat ungdommenfår oppfølgingut fra sitt behov.
� Søkeom oppfølgingfra riktig tjeneste.
� Tett samarbeidmed, evt. veiledningavsamarbeidspartnere, hybelverter,foreldreo.a.
� Skrivevedtakogplanerfor ogmedungdommen.
� Sikreat det iverksettesansvarsgruppemøterog lignende,ogat noenlederdisse.
� Jevnligkontaktmedungdommenunderveisfor oppfølging,evalueringogplanleggingvidere.
� Metodiskarbeid– Wrap– Around.

FASE3:
Flyttingut fra treningsboligen:
� Sikreat ungdommenhjelpesover i annen,ogmervarigbo løsningnårungdommener modenfor

dette, eller det avandreårsakerer aktuelt.
� Boveiledningenfortsettesogsåetter utflytting. Dettevurderesut fra behovogevalueresjevnlig.

Nedtrappingvil værenaturlig.

Booppfølgingunderveiskaninnbefattefølgendeområder:

1. Botrening
Bistand/veiledningifht husarbeid,renhold,hygiene,handling,stell avklær,matlagingosv.

� Opplæringifht renhold,hygiene,stellavklær.
� Matlagingskurs/opplæringifht kostholdogernæring.
� Senærmerepåpriser,sammenlignepriser,finne balansemellomdyr/sunnmat kontra

billig/usunnmat. Vedå handlesmartkanen sparemye!

Hjelpmedkonflikthåndtering;ifht naboer,venner,familie/nettverko.a.
� Hvordanopprette ogbeholdegodt naboskap?
� Hvordan få/opprettholdegod/bedre kontaktmedfamilien.
� Hvemkansnakkemedom hva; Familie?Venner?Offentligepersoner?
� Hvemer nettverketmitt? Hvordankannettverketmitt hjelpemeg?
� Hvakjennetegnergodtvennskap?
� Nabomøteroginviterenaboerpåbesøk.
� Biståungdommenifht naturligeoppgaveri et nabolag,spesieltborettslag– vanligehusregler,

somspillingavmusikk,søppelsortering,plenklipping,snømåking,trappevask,rot rundt huset
osv.

Bistandtil å håndterepost,gågjennom/fylleut papirerfra offentligekontorero.l., somfor
eksempelselvangivelsen.

� Gjennomgåpost.
� Fylleut ulikeviktigepapirer,søknaderogskjemasammenmedungdommen.
� Hjelpeungdommenmedselvå ta kontaktmedaktuelletjenesterfor bistandder dette er naturlig

ogviktig.
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Økonomisk veiledning,økonomiskstyring.
� Setteopp budsjett.
� Opprettingavbruks- ogbudsjettskonto.Brukavnettbank.
� Disponeringavpenger,hvamåbetales/prioriteresførst.
� Prisbevissthetifht handlingavmat, husholdsartikler,klæro.l.
� Planleggingavinnkjøp.Brukehandlelistefor mat o.l.
� Hvordanspareutgifter, sparingavstrøm,brukavelektriskeartikler (for eksempelfylle

vaskemaskinen).
� Skapebevisstheti forhold til anskaffelseogbruk avkredittkort. DYREløsningersomer altfor lett

tilgjengelig!

2. Oppfølgingav dagaktivitet
Bistandifht å kommeoppogpåskole/aktivitet.

� Motiveringsarbeid.
� Hjelptil vekking.
� Bistandtil å kommei riktig døgnrytmeifht bådeleggetider,når ståopp.Døgnrytmei helgene.
� Bidratil at ungdommenetter hverselvklarerå kommesegopp

Bistandifht å klareå følgeoppmøter, legebesøko.l. evt. blir med.
� Minneungdommenpåmøter,avtaler.
� Finnemåterhvorungdommenselvklarerå huskemøter,avtaler.
� Motiveringifht å møteopp.
� Blimedungdommenhvisnødvendig

Bistand,råd/veiledningogstøtte ifht sykdomsmestring,rusmestring,medisinhåndteringo.l.
� Samtaleom ungdommensvansker, somsykdom,rusproblematikk,brukavmedisinerosv.
� Hjelpetil medå få etablert godestrategierpårusmestring,medisinhåndtering,sykdomosv.

3. Gjennomføringaven meningsfullfritid .
� Bistandtil å kommei gangmedfritidsaktiviteter,samtfølgeopp.
� Sosialaksepterteaktiviteter, (somikkeer for kostbare,dadeskalbetaledemselv).

4. Etablere– reetablerekontakt mednettverk.
Bidratil at ungdommenhar/får kontaktmed familie,vennerognettverket for øvrig.

� Bevisstgjøring,ansvarliggjøring.
� Familien/nettverkettasmedi planleggingenfra starten.
� Familienfåregneoppgaver/ansvarifht bistandtil ungdommenetter evneogbehov.
� Fellesaktiviteter.

5. Egenutvikling.
Veiledningifht alminneligenormerog regleri samfunnet.
Samtalemedungdommenrundt ulike roller, forventningerenmøter i samfunnet.Ved
uhensiktsmessigopptredenmøterenofte sanksjoner.Hvordankanenmerkesanksjoner?
Innvendig”kompass”opparbeidesetter hvert;Noemåogsålæresved”learningby doing<”
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6.2 Opprettelseav entreningsboligtil formålet
Somnevnt tidligerei rapporten,er det et sværtutfordrendeboligmarkedi Levangerkommunefor
tiden, medfå boliger somegnersegfor ungdommenei målgruppa.Detteer enavhovedgrunnenetil
at prosjektgruppasernødvendighetenav, oganbefaleropprettelsenavenegentreningsboligfor
inntil tre ungdommeri målgruppen.Prosjektgruppamenerboligmåværepåplassfør manser
nærmerepåbistandtil, ogoppfølgingavdenenkelteungdommen. «Housingfirst», sepunkt 7.4.1.5.

Som nevntkanmanmøteendel utfordringervedå plassereflere atferdsvanskeligeogutfordrende
ungdommersammen.Forå forebyggefor eventuelleproblemeri boligen,anserprosjektgruppaat
sammensetningenavungdommenei boligenvil væresværtviktig.
Forskningviserat det å plassererusfrie,sårbareog lettpåvirkeligeungdommersammenmed
ungdommermedet etablert rusproblem,sværtofte fører til at rusfrierekrutteresinn i rusmiljøet.
Kartleggingen avdenenkelteungdommenblir derfor viktig. Kartleggingenvil leggegrunnlagetfor
hvorvidtungdommenbør flytte inn i treningsboligeneller om enannenboløsningvil værebedrefor
vedkommende. Viderevil kartleggingenleggegrunnlagetfor valgavindividuelttilpassettiltak,
«skreddersydd»påallearenaer,ifht denenkelteungdommen.
Dersomungdommentrengerdøgnkontinuerligoppfølgingmåmanentensikredette i boligen,eller
finne enannenløsninghvor dette kangis.Detmåforeliggeengodfagligbegrunnelsefor hvorforen
ungdomskalkunnebo i treningsboligeneller hvorforandreboformervelges.

Ungdommenmåvidereinformeresom dekravogforventningersomstillesi boligen,slikat
ungdommenvet hvavedkommendegårtil, vedå takkeja til tilbudet. Ungdommenmåvidere
informeresom hvilkekonsekvenseneungdommenvil møtevedbruddpåavtaler.

Videreer det viktigat etterverntjenestenutarbeidergodesamarbeidsavtalermedpolitiet, oggode
rutiner påhvordanproblemerskalhåndteresom noeskjer.
Detmåskrivesklareleiekontrakterogavtalermeddenenkelteungdommenifht ”husordensregler”,
samtkonsekvenserdersomreglenebrytes.Bl.a.mådet væremuligå flytte en ungdomut fra boligen
dersomvedkommendeikkeevnerå bo der.Prosjektgruppener kjent medat utleielovenbegrenser
sværtifht utkastelse,mengruppaharsett for lite pådenneproblematikken, til å hatatt noe
standpunkttil hvordandette kanløses.

Målsettingmedoppfølgingen i boligener somnevntunderpunkt 2.2.1«Sikreenbestmuligovergang
for ungdomsomskalflytte for segselvetter å haværtplasserti barnevernsinstitusjoneller lignende
tiltak, slikat ungdommenstårbestmuligrustet til å klaresegselv,ogbli selvstendigetter hvert».

Boligenaleneer ikkedet viktigste, mensomnevnthelt avgjørendeifht det viderearbeidetomkring
ungdommen. Planleggingenog forberedelsesarbeidetfør innflytting, sammenmedungdommen,
nettverkoginstitusjonenblir sværtviktig.
Videreer måletat innholdeti denoppfølgingensomgisetter innflytting skalbidratil
selvstendiggjøringavungdommen, før utflytting. Detteutdypesunderpunkt 6.1.

Etterverntjenestenvil helt fra innflytting brukemyetid på forberedelseifht utflytting. Blantannet tid
påå forberedeungdommenifht nestefase. Ungdommenvil få veiledningi normalereglerognormer
nårmanleier bolig,hvordansøkebolig,hvordanopptre vedvisning,økonomiskstyringosv.
Hvorlengeungdommenskalbo i treningsboligener uavklart. Dettekommeralt anpåhvor store
behovungdommenhar,utviklingenunderbotiden,ungdommensønskerom utflytting ogevaluering
aveffektenavde tiltak somharvært iverksatt.
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Prosjektgruppentenkerat botiden ikkebørvarelengreenn et par år,menheller ikkefor kort. Deter
viktigat ungdommener godt rustet til å klaresegalenenårvedkommendeflytter ut, dette selvom
ungdommenvil få tilbud om videreoppfølgingogsåetter utflytting.

Boligen,dersomdenbemannes,kanvurderesbenyttet ifht ungdomunder18år i de tilfeller man
vurdererat det er til ungdommensbesteå flytte tilbaketil hjemkommunenda.
Dettekandreiesegom deungdommenesommanvet vil droppeut avvideregåendeskolemidt i
skoleåret,fordi deer bestemtepåå flytte tilbakestraksde fyller 18år. Ogdet til trossfor rådom å
fullføreskoleåreti denkommunenhvordeer plassert.

Barnevernlovengir ikkeåpningfor andreplasseringsalternativerenn institusjonog fosterhjemfor
ungeunder18år, hvorbarneverntjenestenhar dendagligeomsorgen.Entreningsboligvil således
ikkekunnebli godkjentsomomsorgsbase.Men om manetter engrundigvurderinglikeveltenkerat
det vil væredenbesteløsningenfor ungdommen,kanomsorgenskrivestilbaketil foreldrene,og
ungdommenkanplasseresetter Lovom barneverntjenester§ 4-4,5ledd,frivillig plassering.

Prosjektgruppenserfarenfor at etterverntjenestenkanbli utsatt for et visstpressfra
barneverntjenestenom hvilkeungdommersomskalplasserei boligen. Dettekanfor eksempelvære
ungdommedsværtalvorligevansker,ogsomi utgangspunktetikkevil fungerei et sliktbofellesskap,
mensomønskesplassert der likevelfordi manikkefinner andreløsninger.
Dettemenerprosjektgruppaikkebørværeet alternativ,dadet kanbidratil økt farefor problemer
somvanskeliglar seghåndtere,ogsomi versteutfall kanføre til nedleggelseavboligen.
Etterverntjenestenbørderfor hahovedansvaretfor å ta de fagligebegrunnelsenefor hvilke
ungdommersomskalinn i boligenogikke.

Til sistmånevnesat prosjektgruppatror at det heller ikkemeddette tilbudet vil væremuligå hjelpe
alleungdommene.Det til trossfor omfattendeog fagliggodt begrunnedetiltak ogtett kontakt.
Enkelteungdommervil kanskjehafor storeproblemer,til at manvil kunnelykkes.Lengdenpå
«problematferd» kanogsåhamyeå sipåprognosene,menuavhengigavprognose,har allekravog
rett på hjelpogbistand, for om muligå få bedrelivskvalitetpåkort eller langsikt.

Begrunnelsefor beliggenhet.
Ungdommenebørheller ikke,somtidligerenevnt,plasseresnær tungerusmisbrukereogandre
voksnesomkanhauheldigpåvirkningpåungdommene.Dettegrunnetat smittefarenog farenfor
rekrutteringinn i uheldigemiljøerer stor for disseungdommene,somofte er sårbareogkanvære
sværtlettpåvirkelige.

Prosjektgruppaanserdet somviktig for ungdommeneå bo i et boligområde,medeneboligerog
familier,for inkluderingi et nærmiljømedegneuskrevneleveregler.Effektenavdenuformelle
kontrollenbenyttestil å regulereatferd hosungdommen.
Dettekanværeenutfordrendeoppgave,menklarermanå opprette et godt oginkluderende
naboforhold,kandette virkeoppdragendepåungdommene.Dialogmednaboeneer derfor viktig.

Boligenbør, somnevnt, liggesåsentraltat det ikkeblir uoverkommeligfor ungdommeneå komme
segpåskole,jobb ogandredagtilbud.
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6.3 Kontor i boligen
Prosjektgruppenanbefalerat ettervernstjenestenlokaliseresder ungdommeneer, altsåi
treningsboligen.

Dette fordi prosjektgruppenmenerdet er nødvendigogviktigå værei nærhetenavungdommene
daglig.Bådefor kontroll ogtilgjengelighet.
Vedå ha«enåpendør»,medvoksenpersonernærogtilgjengelige, kandet værelettere å oppnå
goderelasjoner. Spesieltifht ungdomsomkanhaen tendenstil ogunndra segkontakt.
Enkelteavungdommenekanhabehovfor tettere oppfølgingogveiledning/ korrigering,pågrunnav
risikofyltatferd.Andreungdommervil habehovfor voksnei nærheten,fordi deer ensommeoglett
isolerersegom debor alene,eller fordi de kanhaangsteller psykiskevansker.

Viderevil denneløsningengjøredet muligmedkoordinertetjenester.Mankaniverksettetiltak og
aktiviteter for flere ungdommersamtidig.Noesomkanværebådesosialtogøkonomiskbesparende
Detvil ogsåværetidsbesparendeå hakontoret sånære.Å dra rundt til flere ulikeboligerspreddi
kommunen,vil klart ta myemer tid.

Enkombinasjonavhybelleilighetertil denenkelteungdommen+ fellesareal, gjørat ungdommenselv
kanvelgeom ognårde ønskerå væresosiale.

Videreantasdet at det vil værelettere å kalleboligen«treningsbolig»,ogsettekravom oppfølging
nårettervernstjenestenbefinnersegi sammebolig.Dettekangjøredet lettere å flytte ungdommen
ut nårdentid kommer.Byggogeiendomseri dagat det er sværtvanskeligå få flyttet folk ut fra
boligersomer tenkt til gjennomgangsboliger.

6.4 Finansiering
Personalutgifter.
Vedrørendedrift avetterverntjenesten,er det innvilgetprosjektmidlertil avlønning avén
ettervernkoordinatori 100%stillingut juni 2013. Etterdette mådet vurderesom hvorvidtdet søkes
om videreprosjektmidlereller det skaljobbesfor implementeringi kommunaldrift.

I tillegger det søktom prosjektmidlertil dekningavlønnsutgifter til 50%stillingsommiljøterapeut,
og100%stillingsommiljøarbeider.Deto sistnevntestillingeneer tenkt kuni prosjektperioden,da
manantardet vil værekrevendeå opprette enetterverntjenesteogtreningsboligfor koordinatoren
alene.Det er tenkt at manskalbenyttede eksisterendetjenestenei kommunenfor oppfølgingav
ungdommenebådei oppstartenogpåsikt.

Drift avetterverntjenesten.
Andreutgifter manmåpåregnei dendagligedriften er; utgifter til husleiefor kontordeleni boligen,
bl.a.strøm, telefon oginternettilgang.
Prosjektgruppahar vurdertmulighetenfor at kontoretshusleieinnlemmesi ungdommeneshusleie,
altsåat husleienfor heleboligenfordelespåde tre hybelleilighetenefor ungdom.Ungdommenesom
bor der vil i såfall betalefor hybelmedoppfølging,noesomgjøresi dagifht hybelmedtilsynhos
privatpersoner.Privatevedenslikordningfår en litt forhøyethusleiemot at de tar påsegansvarfor
oppfølgingavungdommenetter avtalemedbarneverntjenesten.
Enslikløsningvil kunværemuligdersomhusleienblir normalt overkommeligfor ungdommene.
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Prosjektgruppahar ikkegått nærmereinnpåhvordandette praktiskbørgjøres, daboligpr i dagikke
er påplass,ogmandermedheller ikkeharoversiktoverhusleiekostnadene.

Videremåmanpåregnereiseutgifter,daettervernskoordinatorenvil måtte foreta endel reisingtil
deulike institusjonene/fosterhjemmenehvorungdommenebor. Dette for planleggingav
tilbakeflyttingen.
Disseutgiftenekommerutenomdeeksisterendereisekostnadenebarneverntjenestenalleredehar,
damantenkerettervernkoordinatorenbørreisesammenmedsaksbehandlerenpådet eller de
førstebesøkene,ogkanskjei tilleggbør foreta flere besøkenndet somgjørespr i dag.

Prosjektgruppen har ogsåsagtsegvillig til å delta påulikesamlingerfor å formidle prosjektet. Dette
vil ogsåmedførenoenreisekostnader.Deter innvilgetprosjektmidlertil endel avdisse
reisekostnadenefra Husbanken.

Utgifter ifht ungdommene.
Disseungdommenevil kommetilbaketil kommunenuavhengigom det opprettesen
etterverntjenesteogen treningsbolig.Kommunenvil uansetthaet ansvarfor å følgeopp,samtbistå
ungdommeneøkonomiskdersomdeharbehovfor dette.

Prosjektgruppatenkerat ungdommeneskaldekkeallesineegnepersonligeutgifter, inkluderthusleie
ogstrøm,fra egnemidler, slikandreungdommersomflytter for segselvmågjøre.
Inntekt vil de få fra alleredeeksisterendeordninger;stipend,studielån,lærlinge- eller ordinærlønn,
tiltaksmidler (arbeidsavklaringspenger,arbeidsledighetstrygd,uføretrygd),bostøtteogandremidler
fra husbanken.

Utgifter til oppfølgingvil, somi dag,dekkesfra deneller de tjenestenesomskalståfor oppfølgingen;
pleieogomsorg,psykiskhelse& oppfølgingstjenestenogbarneverntjenesten.

Byggingavettervernbolig.
Prosjektgruppenhar i prosjektperiodenopplevdat Husbankenharvært sværtpositivetil
løsningsforslagenei prosjektet.
Vedfinansieringaven egnettreningsbolig,byggingeller renovering,har Husbankentilkjennegittat
dekangi tilskuddpå inntil 40%samtlånpåresten.

Byggogeiendomi Levangerkommuneble kontaktet ifht behovfor å etablereenbolig for prosjektet
«Påegneben». Boligspørsmåletble deretter tatt opp i et møtemedformannskapet06.06.12, sak
63/12,og foreslåttsomtiltak ifht boligsosialhandlingsplan.
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Foreslåttetiltak:

http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2011-2015/200612/PS-3912-Boligsosial-handlingspl/

Forslagetble i møtemedLevangerkommunestyreden20.06.2012enstemmigvedtatt.

http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2011-2015/200612/#39

Prosjektgruppenanserdet ikkesomrisikabeltfor kommunenå opprette enegenbolig til formålet.
Bakgrunnenfor dette er opplysningeneom at det er mangelpådennetypenboligtil flere
innbyggergrupper.Boligenvil derfor enkeltkunneomfordelesogbenyttesavandre, om det påsikt
visersegat det ikkelengreer behovfor enegenettervernsbolig, eller boligenavandregrunnerskal
leggesned.

Prosjektmidler.
Prosjektet har,viaprosjektmidlerfra Husbanken,fått innvilgetdekningavnoenavutgifter ved
oppstartavetterverntjenestenogopprettelseavtreningsboligen.I tillegger det søktom
prosjektmidlerto andresteder.

Følgendemidler det er søktom og-/ eller innvilget ifht hovedprosjektet for perioden01.07.12–
30.06.13:

1. Prosjektmidlervia Husbanken:
Systemkoordinator/ettervernskoordinator100% 600.000,-
Kompetansehevingogkurs.Samtreisekostnader 70.000,-
Utgifter til formidlingavprosjektet 15.000,-
SUMinnvilget tilskudd: 685.000,-
Søknadenble01.07.11innvilget.



”PåEgneben” - utviklingsprosjektvedrørendeovergangsproblematikkfra barnevernstiltaktil et selvstendigliv.

29

2. Prosjektmidlervia KRÅDoghelsedirektoratet;Rusogkriminalitetsforebyggendearbeid:
Lønnsmidler50%miljøterapeut 309.000,-
Aktivitetsmidlertil ungdommen. Fellessosialeaktiviteter. 40.000,-.
Tverretatligkompetanseheving. Kursfor ansatteogsamarbeidspartnere 10.000,-
Etableringskostnader.Møblering 58.500,-
Driftsutgifter.Husleie,strøm, telefon, internett, administrativekostnader 86.500,-
Reisekostnader.Vedplanleggingav inntakavungdomi tiltaket 100.000,-
SUMfor søknadom tilskudd: 604.000,-
Prosjektetfikk pr. 15.06.12innvilgetkr. 100.000,- til hovedprosjektet.

3. Prosjektmidler/restmidlervia helsedirektoratet;kommunalt rusarbeid,boligsosialtarbeidog
barnefattigdom:
Lønnsmidler100%miljøarbeider 418.000,-
Utstyrspool 5.000,-
Fritidsaktiviteter 41.600,-
Tverrfagligkompetanseheving 10.000,-
Andretiltak; etableringogdagligdrift 134.900,-
SUMfor søknadom tilskudd: 609.500,-
Prosjektgruppahar pr 30.06.12ikkefått svarpåsøknaden
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7 VEDLEGG- INNSAMLINGAVDATA
Prosjektgruppahar undersøktog innhentetmyeinteressant,viktig og relevantmaterialeom temaet
ettervern– ungdom.Mye avdette harværtmer eller mindrestyrende,eller påannenmåtebidratt
til å byggeopp underdeløsningsforslageneprosjektgruppaanbefalerat videreføresi kommunen.

I de følgendepunktenehar gruppavalgtå delematerialetinn i 4 deler:
1. Nasjonaleføringer
2. Forskning
3. Erfaringerlokalt
4. Erfaringerfra andre

7.1 Nasjonaleføringer

7.1.1 Ettervern- lønnsomtognødvendig:

Etterverner:
� Lovpålagt
� Samfunnsøkonomisk
� Helseforebyggende
� Rusogkriminalitetsforebyggende

� Delavsamhandlingsreformen.
� Leddi boligsosialhandlingsplani Levangerkommune.

http://www.levanger.kommune.no/Global/dokumenter/boligsosialhandlingsplan.pdf

7.1.2 Etterverner lovpålagtoget satsningsområdesentralt:

7.1.2.1NOU2011:2095:”Ungdom,maktogmedvirkning”

NOUrapportenbelyserbl.a.hvorviktigetterverner, samtmangleri det kommunalearbeidet
omkringdette arbeidet.Rapportenbelysersamtidigungdommensrett til medbestemmelse,ogtil å
bli hørt.
Prosjektgruppavil her trekkeframenkeltemomenterfra rapporten,sombelyserettervernspesielt,
ogråd somgistil kommuneneifht dette arbeidet:

Vedkongeligresolusjonav29.oktober2010oppnevnte regjeringenet utvalgfor vurderingav
ungesmaktogdeltakelse.Utvalgetble ledet avTrondViggoTorgersen.Detsomfølgerher er deler
somomhandlerettervernspesielt,tatt ut fra utvalgetsutredningsrapport:

9.2.3Barnevernpaneletmenerat barnevernet måjobbemer medettervern.Utvalgeter enigi dette,
menvil samtidigpåpekeat myndigheteneharstyrketungesrett til ettervern.Barnevernloven§ 1-3
gir mulighetfor at personersomer underbarnevernetsomsorgnår de fyller 18år, kansamtykketil
fortsatt omsorgogoppfølgingfra barnevernetetter fylte 18år.
Eksemplerpåettervernkanværeat ungdommenblir boendei fosterhjemmeteller får oppfølgingog
hjelpavbarnevernetnårhaneller huner flyttet hjemmefra.
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Detkandaværesnakkom hjelp til praktisketing, rådogveiledningi økonomiskespørsmål,ogellers
å hanoensomfølgerungdommenpåveientil selvstendighetogspørhvordandet går.
Ettervernetkanvareinntil fylte 23år. I barnevernetsvurderingavom ettervernskalgis,skalbarnets
besteværedet styrendehensynet,jf. Barnevernloven§ 4-1. Dersomettervernavslås,skaldette
begrunnesut fra hensynettil barnetsbeste,jf. barnevernloven§ 1-3 annetledd.
Denneregelenom begrunnelseble innført i 2009.I RundskrivQ-13/2011 presisererBarne-,
likestillings- oginkluderingsdepartementet(BLD)betydningenavdette:

«Vedå innføreenslikbegrunnelsespliktfor hvorforungdommenikketrengerhjelp,sikresdet at
barneverntjenestenforetar engrundigvurderingavomtiltak skalopprettholdesellererstattesav
nye,ogdensynliggjørhvilkevurderingersomer foretatt. Barneverntjenestenskal,medutgangspunkt
i denenkelteungdomsbehov,treffe gode,barnevernfagligebeslutninger,basertpåenkonkretog
individuellvurderingi denenkeltesak.I begrunnelsenskaldet gisenforklaringpåhvorfordet
eventueltansessombarnetsbesteat hanellerhunikkelengerskalmotta hjelpfra barnevernet.Det
sammevil gjeldedersomungdommensøkeromet konkretetterverntiltakog ikkefår det.»

«Hvisungdommenselvikkeønskernoetiltak fra barneverntjenestenetter fylte 18år, skal
ungdommengjøresoppmerksompåat hanellerhunkanombestemmeseg.Barneverntjenestenbør
forsøkeå få til enavtaleomat det skalopprettholdeskontaktogsåmeddemsomikkeønskervidere
tiltak. Underenhveromstendighetbørungdomsomhar takketnei til tiltak kontaktesett år etter at
alle tiltak er avsluttet,for å høreomdenå likevelønskerå motta tiltak. Selvomungdommeni
mellomtidenhar flyttet til enannenkommune,er det fraflyttingskommunensomhar dette ansvaret.»

Barnevernpaneletbleopprettet i desember2010avBarne-, likestillings- oginkluderingsministeren
ogoverlevertesinrapport i september2011.Paneletbestoav22medlemmermederfaringfra ulike
deleravbarnevernsapparatetogble ledet avHelenBjørnøy(BLD2011).

Ettervern.
Utvalgetanserpresiseringeneom barnevernetsansvari RundskrivQ-13/2011(*)somsværtviktigeog
riktige.Deter viktigå motvirkeat ungdommersomharvært i barnevernetsomsorg,er dårligere
rustet ennandreungdommertil å møtevoksenverdenen.Somdepartementetselvhar presiserti
rundskrivet,er målsettingenmedettervernetå utjevnedenekstrautfordringensommange
ungdommeri barnevernethar fordi dehar et mindreogmer sårbartfamilienettverkennungdommer
flest.Deter derfor viktigat det settesinn tilstrekkeligeressursertil ettervern,slikat intensjonenei
rundskrivetkanoppfylles.Utvalgetvil ogsåbemyndighetenevurderebarnevernpaneletsforslagtil
styrkingavettervernetgrundig.Barnevernpaneletforeslårblant annetat ettervernetmå innebære
at ungehar en tillitspersonogat det finnesteami kommunenesomdeungekanta kontaktmednår
de trengerråd oghjelp.Paneletviserogsåtil at enkelteungekanhabehovfor å bo i
treningsleilighet.

http://www.regjeringen.no/pages/36520908/PDFS/NOU201120110020000DDDPDFS.pdf

(*) http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rundskriv/2011/rundskriv_tiltak_barnevernsloven.pdf
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7.1.2.2RegjeringenvedarbeidsdepartementetogNAV- ungdomsgarantiogsatsningpå
ungdomunder24år.

Regjeringenstyrkerinnsatsenfor å forebyggelangvarigledighetogpassivitetblant ungemennesker
somer i startenavsinyrkeskarriere.Ordningenmedungdomsgarantiutvidesmeden tiltaksgaranti
for 20-24-åringer,ogfølgerdermedopp Soria Moria-erklæringenpådette punktet.

Regjeringeninnførernygarantiordningoverforungdomfor å få flere i arbeid.Fra2009innfører
regjeringenen tiltaksgarantisomskalsikretilbud om arbeidsmarkedstiltakfor 20–24åringersomhar
vært sammenhengende ledigei seksmånedereller mer.

Denneordningenkommeri tilleggtil deneksisterendeungdomsgarantiensominnebærerat ungdom
under20år somer uten jobb eller skoleplassskaltilbysarbeidsmarkedstiltak.Dessutenvidereføres
oppfølgingsgarantienfor ungearbeidssøkerei alderen20–24år. Oppfølgingsgarantienskalmotivere
til aktiv jobbsøkingogegenaktivitetfor desom harvært ledigei tre måneder.

Ungearbeidssøkereutgjøren betydeligressursi arbeidslivet,ogregjeringenønskergjennomdennye
tiltaksgarantienå styrkeinnsatsenoverforungearbeidssøkereytterligerefor at de raskereskal
kommeover i arbeid,sierarbeids- oginkluderingsministerDagTerjeAndersen».
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2008/ny-ungdomsgaranti.html?id=531244

KronikkavVidarFerstad, strategirådgiverNAVNord-Trøndelag.Kronikkensto påtrykk i Trønder-
Avisa25.august2009.
Forskningviserat 2 prosentavde ungemellom16og19 år vil ståuten skoleeller jobb.Detsamme
gjelderfor 8 prosentavdemellom20og30år. Enavfire somstartervideregåendeopplæringslutter
før fullført utdanning.Å værearbeidsløsi ungalderkanslånegativtut for noensenerei livet, for
andregårdet helt greit.Undersøkelserdokumentererat ungesommottok sosialhjelphadde
dårligeretilpasningi arbeidslivetenndesomikkegjordedet. I tilleggserdet ut til å væreennegativ
sammenhengmellomoffentlig omsorgsbistandi ungalderogfullførte skoleløp.
Utdanningi eneller annenform ogpået eller annetnivå,er viktig for å få fotfeste i arbeidslivet.Vi
tror at dealler flesteungdommerentenønskerå gåpåskoleeller å haen jobb.Detå være
betydningsfulli samfunnetvedå tjene egnepengerer viktigeverdierfor deunge.
Ungdomer enprioritert gruppefor NAV.Etatenharet ansvarfor å oppfylleungdomsgarantien.
Dennegarantien sikrerdeunder24år rett til å delta i arbeidsmarkedstiltaketter en ledighetsperiode
påseksmåneder.Forutsetningener selvsagtat demelderseghosNAV.Desomikkeharegnepenger
å leveav,vil erfaringsmessigta kontaktmedNAVfør eller senere for å sikreseget inntektsgrunnlag.
Mangeungeharnegativeerfaringerfra skolenogproblemermedå mestrelæringssituasjonen.Det
kanføre til at de ikkesøkervidereskolegangeller til frafall fra videregåendeskole.Allehar rett til å få
tilpasset opplæringut fra egneforutsetninger.Hjelpeapparatetskalbidratil å avdekkedenenkeltes
konkretebehovogfølgeopp søkerneslikat deharkontroll overveienmot målet.Hjelpensomgis
måtilpassesdenenkelteogbyggepåmotivasjonensomvedkommende har.Deter enviktig
forutsetningat deulikedeleneavhjelpeapparatetbådekjennerogikkeminststolerpåhverandre.
Slikkantiltakeneoverfordesomstårutenfor bli mer målretta.
Detgjøresmyebra arbeid,menmyekanbli bedre.Samordningenmellom deulikedeleneav
hjelpeapparateter i dagofte mangelfull.Forskningbekrefterat det er altfor stor mangelpå
sammenheng,samordningogrelevansDetteviserogsåerfaringenedeungeharselv.Denevnerhelst
enkeltpersonersomhar betyddmyefor demnår deharhatt behovfor hjelp.
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Dettemådet gjøresnoemed.Mangeungetrengerå motiveresogdyttesi gangmedtett oppfølging
for å kommesegviderei livet.
Selvom det er enmålsettingat flestmuligskalkommei arbeideller egenfinansiertutdanning,kan
ikkealledet. Noenvil habehovfor utredningogbehandlingi helsevesenetfør de kanta utdanning.
Hellerikkeallekaneller skalta høyereutdanning.Ogsåi framtidavil det værebehovfor faglærte
arbeidstakeresomhar utdanningpåvideregåendeskolesnivå.Men det blir utvilsomtmestkrevende
for desomikketar utdanningetter grunnskolen.Etterspørselenetter arbeidstakeremedbare
obligatoriskutdanningavtarmarkantframover.Å ståutenfor skoleeller jobb enperiodeekskluderer
ikkenødvendigvisungdomfra en framtidigyrkeskarriere.Forutsetningenfor oglykkeser at den
enkeltefår riktig hjelpogstøtte.
http://www.nav.no/Lokalt/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Ungdom+utenfor+skole+og+arbeidsliv.209948.cms

7.1.3 Etterverner ogsået satsningsområdehosHusbanken.

ØkonomiskevirkemidlerhosHusbanken:
Startlån:Formåletmedstartlåneter å gi personersomikkefår vanligboliglåneninngangsmulighet
til boligmarkedet.Startlånetkanogsåbrukestil refinansieringfor desomhar vanskelighetermedå
bli boendei boligensin.
- Fåungdommerer i standtil å kjøpeegenbolig før dehar fått inntektsgivendearbeid.Startlånvil

derfor ikkeværesærligaktuelt for ungdommenei målgruppenfør deblir noeeldre.

Bostøtte:Bostøttebidrar til å redusereboutgiftenefor husstandermedlav inntekt.Allesomhar fylt
18år kansøkebostøtte.Personeri førstegangstjenesteellersiviltjenesteog studenterutenbarnkan
ikkefå bostøtte.Studentersomstuderersomet leddi et offentlig programfor arbeidskvalifisering
eller lignende,kanlikevelsøke.
- Detteer et tilbud somer sværtaktuelt for ungdommenei målgruppenfor prosjektet.

Tilskudd:Husbankengir tilskudd til mangeulikemålgrupper:privatpersoner,kommunerog
fylkeskommunerog andregrupper- borettslag,sameier,brukerorganisasjoner,frivillig sektorosv.
- Prosjektgruppaanserdet somsværtaktueltå søkepådette vedoppbyggingaven treningsbolig.

Tilskuddtil privatpersoner:Tilskuddtil etableringog tilpasningskalbidra til å skaffeogsikreegnede
boligerfor vanskeligstiltepåboligmarkedet.Tilskuddeter strengtbehovsprøvd.
- Deter lite trolig at dette vil væresærligaktuelt for prosjektetsmålgruppei et tidlig stadium.

Tilskuddrettet mot kommuner:Tilskuddtil utleieboligerskalbidratil flereegnedeutleieboligerfor
ungdomog vanskeligstiltepåboligmarkedet.
- Somnevntover,anserprosjektgruppadet somsværtaktueltå søkepådette vedoppbyggingav

en treningsbolig.

http://www.husbanken.no/lan/
http://www.husbanken.no/bostotte/
http://www.husbanken.no/tilskudd/
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7.2 Forskning

7.2.1 Hvasier forskningom ettervern.

7.2.1.1«Tenkernytt om atferdsvansker– ettervernviktigereenninstitusjonsoppholdet»

Påhjemmesidentil Barne-, likestillings- oginkluderingdepartementetfinnermanfølgendeartikkel:

«Tenkernytt om atferdsvansker».
Tekst:HanneLøkåsVeigård
Etterverneter likeviktigsominstitusjonsoppholdetnårungdommedalvorligeatferdsvanskerskal
hjelpespårett kjøl. Høsten2005får Norgefem nyeinstitusjonersomtar utgangspunkti dette.
Ungdommedalvorligeatferdsvanskerhargjerneflere årsoppholdpåbarnevernsinstitusjon.Noen
blir verrei løpetavoppholdet,ogmangefaller tilbakei gamlemønstrekort tid etter utskriving.

Omgivelsene.
Betegnelsen"alvorligeatferdsvansker"brukesom personer somer voldelige,truende,kriminelle,har
rusproblemer,skulkerskolenog/eller fungererdårligi forhold til foreldreogandrevoksne.Alvorlige
atferdsvanskerskyldesikkebarerisikofaktorervedungdommenselv.Ungdommensmiljø,både
hjemme,påskolenogblant venner,harmyeå si.Endringavomgivelseneer en forutsetningfor å
lykkesmedenvarigatferdsendring,menerpsykologToreAndreassen,forskervedHøgskoleni Bodø.
Andreassenharpåoppdragfra Barne- ogfamiliedepartementetforetatt en gjennomgangavnorskog
internasjonalforskningpåinstitusjonsbehandlingavungdommedalvorligeatferdsvansker.Norge
harmyeforskningpåproblemstillingene,menmanglerstudiersomdokumenterereffektenav
institusjonstiltak.Likevelhar institusjonsopphold værtdet mestbenyttedetiltaket overfordenne
ungdomsgruppen.

Skillergodogdårlig.
Dethar værtenvedtatt sannhetat det trengesmer forskning.Gjennomgangenviserat forskningen
alleredeforeligger,ogat det er muligå skilleeffektivbehandling fra mindreeffektiv.Dethandlerikke
bareom åfinne effektivemetoder,menom hvordanarbeidetorganiseres.Behandlingenmåvære
intensiv,strukturert og involverebådeungdommenogomgivelsene.Førstdakanvirkningenbli varig,
sierAndreassen.

Høsten 2005får Norgefem nyeinstitusjoner- én i hverbarnevernsregion- der behandlingenbaserer
segpåforskning,ikkeideologi.Defem institusjoneneetableresi Tromsø,Stjørdal,Sandefjord,Åsog
Bergen.Toavinstitusjoneneskalflytte inn i nybygg,de øvrigetar i brukeksisterendelokaler.
Tilsettingavpersonaleter i gang,ogopplæringplanleggesi løpetavvåren.Institusjonsprosjektet,
somToreAndreassener nasjonalprosjektlederfor, foregåri samarbeidmedStatens
InstitutionsstyrelseogCentrum för UtvärderingavSocialtArbetei Sverige.Detskaletableresto nye
institusjoneri Sverige

Kortbehandlingstid
Detfinnesgodebarnevernsinstitusjoneri Norgeallerede,menvariasjoneneer store.Denye
institusjoneneleggeropp til en behandlingstid i institusjonpåca.seksmåneder,mot dagenspraksis
der ungdommenegjerneoppholdersegi institusjoni lengretid. Å værei institusjoner en risikofaktor
i segselv,fordi det lett oppstårsmitteeffektermellomungdommermedulik problematferd
Oppholdstid i institusjonbørderfor væresåkort sommulig,ogbetraktessomendel avbehandlingen
hvoretterverneter likeviktig,sierAndreassen.
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I dennyeinstitusjonenskalungdommenfå grundiginformasjonom hvilkemetodersomskal
benyttes,oghvilkeendringermanforventer.Etter institusjonsoppholdetskalungdommenfølgesopp
i sitt egetnærmiljø.Behandlingenretter segikkebaremot ungdommenselv,menogsåmot foreldre,
familie,skoleogjevnaldrende.Deter viktigå bryte kontaktenmedrusmiljøogkriminelle,ogetablere
kontaktmedmer positivemiljøer.Foreldrenekanfor eksempeltrengehjelp til samspillog
oppdragelse,ogskolenmåfølgesopp.Samletbehandlingstidvil væremindreennett år.
- Hvorsikkerer du påat dette virker?
Jeger i hvert fall sikkerpåat forskningensomliggertil grunn,er solid.Men det skaljo gjennomføres,
sierToreAndreassen.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/kampanjer/familia/familia-32004/diverse-saker/tenker-nytt-om-
atferdsvansker.html?id=536906

7.2.1.2Novarapport 14/10 «Utsatteunge17-23år i overgangsfaser»

Prosjekti 8 kommunermedmidler fra BLDtil utviklingsarbeidet«Utsatteunge17-23år i
overgangsfaser». Midleneskullebrukestil iverksettetiltak ogstryketverrfagligsamarbeidrundt
målgruppen.Hensiktenvarå få frem bedreogmer systematiskkunnskapom hvordanmanbestkan
hjelpeutsatteungeover til et selvstendigvoksenliv.Utviklingsarbeidetomhandletikkeensrettet
ungdommersomharværtunderbarneverntjenestensomsorg,menmangeavdeungdommeneman
visertil i rapporten,er nettopp ungdomi denmålgruppenprosjektet«Påegneben»retter segmot.

Krevendeoverganger.
Rapportenhenvisertil undersøkelsersomviserat overgangenfra barndomtil voksentilværelseer
denmestgjennomgripendeoverganeni menneskersliv, pgaalleusikkerheteneknyttet til store
endringerpåflere livsområderpåéngang.
- Høyekravstillestil ungdom.Ikkealleklarerå leveopp til kravene,eller trenger/brukerlengretid

ennandre.
- Kravenetil selvstendighetogkontroll overegenarbeidsinnsatsi denvideregåendeskolenkanbli

vanskeligfor enkelteå håndtere.
- Vanskeligå ta valgifht studieretning,samtprestasjonskravifht karaktererfor å kommeinn påsitt

førstevalgavstudieretning.
- Ogsåstor overgangfra skoletil arbeidslivfor mange.Spesieltom manhar avbrutt skolegangen

underveisi utdanningsløpet.
- Ungdomsom havnerutenfor skoleogutdanning,ogmangleroppfølgingovertid, kanlett falle

utenfor hjelpetjenestenssynsfelt,ogdet kanværevanskeligå fangeopp demigjen.
- Detå skulleetableresegi egenboliger ogsåproblematiskenovergangfor mange.Presset

boligmarketgjørat det spesieltfor ungdomutenfor skoleogarbeidå skaffesegbolig.Det fordrer
kravtil økonomistyringogbo for segselv,samtå værei standtil å ta varepåsegselvogboligen.
Forungdommedlite nettverk,med få eller ingenvoksenpersonertil å støtte seg,ogkanskjeogså
dårligøkonomi,kandet væreekstrautfordrendeogplutseligskulleklaresegpåegenhånd.

Fellestrekkhosungdomsom ble intervjuet i prosjektene.
- Dårligøkonomi.
- Svake,eller manglendesosialtnettverk.Gjerne”dårlige” venneri miljøermedrusogkriminalitet,

eller mangelpåvennerpgamangeoppbruddi oppveksten.
- Lite,dårligeller manglendeoppfølginghjemmefra/manglerenvoksentillitsperson.
- Mangeslitermedkonsentrasjonsvansker,flere med lese- ogskrivevansker.
- Mangehar ikkefullført eller strevermedå fullføreskolegang,eller det å mestreen

arbeidssituasjon
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- Mangeavungdommeneharhatt, eller har tilknytningtil barnevernet.
- Ustabileboforhold.Bl.a.mangeflyttinger,midlertidigeløsningeri påventeavkommunalleilighet

eller pendlingmellomulikeadresser.

Hvasaungdommeneselv.
� Deflesteungdommenegauttrykk for at deltakelsei tiltakenehaddebidratt til å gi dem

meningsfullehverdager,hvor de fremhevetdengodefølelsenavå kunneværeendel av,og
mesternoe.

� I tillegggade uttrykk for at det haddeværtviktigå få hjelp til å møteogfølgeopp
hjelpetjenestensbyråkrati.Defremhevetkontaktenmeddet NOVArapportensamlethar kalt
”losen” somavgjørendeogsværtverdifull;Dette måikkeminstsespåbakgrunnavat mangeav
ungdommenehaddemangletenvoksentillitspersoni storedeleravoppveksten.

� Ungdommeneopplevdeselvå få væremedi utformingenavtiltak, noedesatteprispå,selvom
det var tiltaksledernesomkontrollerte denendeligeutformingenavtiltakene.

� Godvoksenkontaktvaret sværtviktigaspektvedtiltakene.I de individuelletiltakenefremsto
tett, tillitsfull oppfølgingsomhelt avgjørendefor hvorvidtungdommenebleståendei tiltakene
oppnåddemålsettingene sineogkomseggjennomtiltakene.

� Viktigeegenskaperved”losen”
1. tillit og tålmodighet– slikat tillit kunnebyggesopp overtid, ogmålsettingeneutvikles

underveis.
2. ”losen” måtte værebådestrengeogstille krav,mensamtidigværerettferdig oglyttende.
3. ”losen” måtte væreløsningsorientertog fleksibel;

� Ergoer det viktigå finne riktig persontil å fylle losfunksjonen!

Losfunksjonen.
Detå haen voksenpersontil å følgeopp,ogå gi rådogveiledning,betraktessomen avdeviktigste
forutsetningene for å håndtereovergangentil et selvstendigvoksenliv(Bakketeig& Backe-Hansen
2008)
� ”Los”er envoksenpersonsomgir tett, tillitsfull oppfølgingavungdommen;Kani kommunene

kallesbådeungdomskontakt,mestringsentreprenør,arbeidslederogmiljøarbeider.
� En”los” måforplikte segtil å arbeidemedungdommenminimum1 år,kanskjeminimumto år;
� Losenmågisgodopplæringpå forhånd,ognødvendigveiledningunderveis.
� Viktigå unngåå hafor ambisiøsemålsettinger,ogmanmåregnemedtilbakeslagifht ungdom

medstorebelastninger.Derforspesieltviktigmedstøtte til losenefor å hjelpedemmedå
opprettholdemotivasjonen,seframskritt selvom deer småosv.

� Detbør tilretteleggesfor enstruktur somivaretarbehovetfor oppfølgingfor losenesdel, for
eksempelvedhjelpavenkoordinatorsomer tilgjengeligetter behov.

� Losenbørkjennetil eksisterendemuligheteroghvordandissekanutløsesinnenforeksisterende
rammer,for å kunnegiungdommenegodnokbistand.

� Detkantenkesat det er en fordel for losenå haenselvstendigstillingifht det kommunale
tjenesteapparatetfordi ungdommenekanhamangenegativeerfaringermedfor eksempel
barnevern,skole,sosialkontormv.
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Men viktigereennhvor losener organisert,er hvaslagsegenskaperogferdigheterlosenharnår
det gjelderå oppnåogutviklerelasjonentil ungdommen.Dettekrevertid, hvilket tilsier at en los
ikkeskalhaansvaretfor alt for mangeungdommer,kanskjeikkemer enn4-5.

� Forloserkandet væresnakkom å bli medungdommerpåmøter medskole,arbeidslivog
offentligeorganer,om bistandtil samtalermedfamilien,medgodtid til å samtaleom vanskelige
spørsmål,om hjelp til å bearbeidevanskeligeting osv.Dettehandlerogsåom tilgjengelighet,
somer vanskeligå få til hvissaksmengdenblir for stor.

� Enlosfunksjonifht utsatteungdommerbørarbeidepåtversavetatsgrenser,fordi dentrengerå
involverefunksjonenetil bådeskole- ogoppvekstetaten,desomarbeidermedbolig,
barneverntjenesten,NAVogevt. psykiskhelsevernog rusomsorg.

Konklusjonerfra NOVArapporten.
� Rapportenvisertil at det er viktigå skillemellomkommunersomsatsetpågenerelle

ungdomstiltakogkommunersomprioriterte spesifikke,individuelletiltak knyttet til en utvalgt
gruppe.Deindividuelletiltakenesåut til å væredemestvellykkede.

� Samarbeidmellomulikefaggruppervistesegnoengangerå væreutfordrendepgaulike
perspektiverogforventninger.

Anbefalingervidere.
1. Oppfordrertil ytterligeresatsingpåindividuelletiltak medtett oppfølgingog individuelleplaner,

forutsatt at det varminstenpersonsomjobbet tett medungdommene.
2. Anbefalerdepartementogkommuneneå senkedennedrealdersgruppenpåmålgruppen,for

bedreå forebyggeat ungdomfaller utenfor oghavneri enutsatt posisjon.
3. Losfunksjonenanbefalessterkt prioriteresi videretiltak for utsatte unge.Losfunksjonenebør

samtidigværestor om omfattendenoktil at det er muligå etablereteammed losersomhar
tilstrekkeligestøttefunksjonerrundt seg,ogder mankanrekruttere loserfor eksempeli en
treårsperiode,medinntakavungdommerde førsteto årene.
Skaldette væreet kommunaltansvar,fordrer det at kommuneneprioriterer arbeidetmedutsatt
ungdomhøytnokogfor eksempeltenkerseget ”spleislag”mellomflere instanser– igjenmed
godenokrammertil at losenekanforplikte segtil å arbeidemedungdommeneovertid.
http://www.nova.no/asset/4126/1/4126_1.pdf

7.2.1.3Novarapport 10/09«Barnevernogettervern,hjelpetiltak for 16-22åringeneog
levekårfor ungevoksne»

Nyereforskningviserat i årene1993– 2005finnermanenrekkestørrevanskerhosungevoksne
somharværtunderomsorgsammenlignetmedungevoksnei tilsvarendealdersgruppersomaldri
harvært i sliketiltak:
� Sværthøyforekomstav sosialhjelp.
� Høyereforekomstavkriminalitet ogtidligebarnefødsler.
� Lavereutdanningsnivåer.
� Større vansker medå finne arbeidogbolig.
� Har oftere inntekt underfattigdomsgrenseselvom dehar arbeid.
� Større gradav somatiskeogpsykiskehelseproblemer.
� Overrepresentasjonavungdommedinnvandrerbakgrunni barnevernetgenerelt,ogi

ettervernetspesielt.Disseungdommeneharogsåstørrebehovfor barnevernstiltak.
� Ungdomsomforlater barnevernetoppleverkravom at overgangsfasentil en selvstendig

tilværelsebådeskalgåraskereogværemer komprimertenndet somskjerfor ungdomflest.
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� Forskningenviservidereat barnevernsklientersomharvært i ettervernstiltaki barnevernet,på
mangemåter får det bedresomungevoksnesammenlignetmedbarnevernsklientersomikke
harvært i ettervernstiltak.

� Ettervernkarriereneer gjennomgåenderelativt korte,ogsværtmangeforlater ettervernstiltak
før de fyller 20år,
1 år =55%,2 år =30%,3 år = 9 %,4 år =4 %,5 år =2 %

Viftenavtiltakstypervedettervernendres.
� Ordinærefosterhjem– fordoblet.
� Institusjonsbruk– økningfram til 2002-03,flatet såut, for såå gålitt ned,spesieltfor 19-22

åringene.
� Boligoghybelsombarnevernstiltak– relativt kraftigøkning.
� Utdanningogarbeidsombarnevernstiltak– vesentligøkning,menbenyttesoftere ifht 16-18

åringerennsomettervernstiltak.Dette børderfor trappeskraftigopp.
� Økonomiskstønadsombarnevernstiltak– mestbrukt avallebarnevernstiltakene– samtsterk

økning.Benyttesofte sammenmedandrebarnevernstiltak.

Hvordangårdet såmeddeungevoksne?
Gjennomførtvideregåendeutdanningeller høyere:
� Ettervernklientenehaddegjennomgåendehøyereutdanningsnivåsammenlignetmeddeøvrige

barnevernsklientene,menkunsnauthalvpartenavandreunge.
Ettervernklienter=42%
Barnevernsklienteruten ettervern=34%
Sammenligningsgrunnlaget=80%(andreungdommeri sammealder).

� Etterverngir 36%større sjansefor fullført utdanning.
� Brukavfosterhjemfordoblersjansenfor fullført utdanning.
� Forskningviservesentligstørreforskjelleri utdanningsnivåetenn inntektsnivåetfor

ettervernklientersammenlignetmedandrebarnevernsklienter.

Inntekt:
� Inntektsulikheteneer størstmellombarnevern- ogsammenligningsutvalgetfor demmednorsk

bakgrunn.

Ungeuføre:
� I sammenligningsgrunnlagetvarandelenungeuførebetydeliglavereenni barneverngruppen.
� Viderevardet vesentliglavererater avungeuførehosdemsomhar fått ettervernmot desom

ikkehar fått.
� Ettervernklienter= 9 %ungeuføre.
� Barnevernsklienteruten ettervern=4,2%ungeuføre.

Dødelighet:
� Ungevoksnesomhar vært i ettervernstiltakhargenereltnoe laveredødelighetsammenlignet

medandrebarnevernsungdommersomikkeharmottatt ettervern.
� Klartlavestdødelighetblant ungevoksnei sammenligningsgrunnlaget.
� Kvinnerlaveredødelighetennmenn.
� Ungemednorskbakgrunnhøyeredødelighetenndemmedutenlandskbakgrunni begge

barnevernsgruppene.



”PåEgneben” - utviklingsprosjektvedrørendeovergangsproblematikkfra barnevernstiltaktil et selvstendigliv.

39

� Ungemedfosterhjemsomettervernstiltak– laveredødelighetenndemedandre
ettervernstiltak.

� Selvmordogtrafikkulykkesdødsfallrammerungevoksnesomharvært i barnevernstiltakkraftig
sammenlignetmedbarnogungesomaldri harvært i barnevernstiltak.

Konklusjoner:
� Økningavandelenbarnevernsklientersomfår ettervern– gjelderalletyper tiltak.
� Størstøkningfor ungdom18-19år. Sjeldnerefor ungdomfra 20år ogoppover.
� Ettervernsatsningenmegetkortvarig.
� Internasjonaltsynesmani størregradenn i Norgeå satsefordi forskningharvist at ettervern

hjelper.
� I Norgebrukesingenstørrekunnskapsbaserteettervernprogrammer,mensdet brukesstore

ressurserpåkunnskapsbaserteprogrammeri alderen14-18 (MST,WebsterStratton,familieråd,
foreldreveiledning,PMTO,MulitifunCm.fl.).

� Årsaktil funneneer det problematiskå anslå,og i hvilkengraddet forekommersosialseleksjon
knyttet til ettervern.

� Uansettserdet ut til at etterverner sværtviktig,ogat ettervernklienterharstørresjanseenn
andreklienter til å få et vellykketforløpsomungevoksne.

� Ettervernetkanbli vesentligbedreogmer utbredt særlig for aldersgruppene20-22år.
� Barneverntjenestenbørsebarnasogdeungesliv i lengreperspektiv.

Tiltak fra myndigheteroghjelpetjenesterbør utformes til å innebæremer «sømløse»overganger
mellom ulike hjelpetjenester.

Tiltakstyperfor barn ogungebør sikresisærrundt viktige livs overganger– fra barn til ungdom,fra
ungdomtil voksen!

Forskningensanbefalinger:
� Ettervernbørplanleggestidlig – fra 15-16årsalder.
� Etterverntil ogmed22år viktig.
� Ettervernalderenbørhevestil 25år ogsåi Norge.Positiveresultatpådette i Englandog

Australia.Evt.å brukedagensaldersgrensemer aktivt.
� Brukeviften avhjelpetiltakbedre.
� Benyttehjelpetiltaksomutdanningogarbeidmer.
� Benytte hjelpetiltaksombolig/hybelmer,menikkesombo tilbud alene.
� Arbeidefor bedresamarbeidmellomhjelpetjenestene.Sikre«sømløse»overganger.
� Arbeidefor bedreintegreringi voksenlivetogpositivevoksenkarrierer.
� Videreutvikleet samarbeidmedandre instansersomi dagsynessvaktutviklet: skole,

helsetjeneste,NAV.

Positivevoksenkarriererdefineressom:
Å haklart minst3 av4 avfølgendekriterier:
� Hagjennomførtvideregåendeskole.
� Haenbruttoinntekt påmerenn200.000kr (et definert inntekt år).
� Ikkehabrukt sosialhjelpennærmeredefinert periode
� Ikkehaværtarbeidsledigennærmeredefinert periode
20%avbarneverngruppenfra 26år klarte3 av4, mot 60%i sammenligningsutvalget».
http://www.nova.no/asset/3812/1/3812_1.pdf
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7.2.2 Hvasierungdommeneselvom behovetfor ettervern:

Forandringsfabrikkenhargjennomførtsamlingermed39 ungdomi prosjektetBoBra,påoppdragfra
husbanken.Ungdommeneer i sluttenavtenårene,eller i begynnelsenav20-årene.Detteer de
ungesrådeller ideer til forbedring:

Hvavi kantrengehjelp til: Herformidlerde ungehvilkeønskereller hvilkebehovde kanha for hjelp
fra andre.Dettekanseessområdom hvaslagstjenesterandrekantilby for at ungdomskalbo bra.

Trygghet/sikkerhet:I begynnelsentrengerungdommenehjelp til å føleseghjemmei boligenogføle
at dener trygg.

Praktiskhjelp:Hjelptil praktisketing i forbindelsemedflytting og transportavflyttelasskantrenges.
Daer det fint å hanoenå spørre.

Hjelpmedpapirarbeid:Noensomkanhjelpemedå skrivecv,søkeom oppholdstillatelseeller
skattekort.

Støtteogomsorg:Enpersonsomholderdegmedselskap,gir omsorgogstøtte.Dettekanværeenå
finne pånoesammenmed.Hanbør ikkegjøredet for penger.Detbør ikkeværeen venneller et
familiemedlem.Detbestehaddeværtå bli kjent meddenpersonenfør en skalflytte for segselv.

Noeå drivemed:Folkmåværei aktivitet, menaktivitetentrengerikkeskjesåofte.
Kontaktpersonenekanhjelpedegå finneen aktivitet sompasser,for eksempelet fotballag.

Økonomiskrådgiving:Bo- konsulentenebørhaekstraoppfølgingpåungdommenesøkonomi.Dette
børskjei form avrådom sparing,generelløkonomi.Hvisikkedette skalgjøresavbo - konsulenter,
børnoengi ungdommenekursi økonomi.

Kurs/botrening:Kursi matlaging,rengjøring,innredningogdataopplæringbør tilbysungesombor
for segselv.Minoritetsungdommenesaat bo treningvarspesieltviktig for dennegruppenungdom.

Riktiginformasjon:Lett tilgangtil ogriktig informasjonom muligheterog rettigheter kanhjelpe
ungdommenå bo bra.

Økonomiskstøtte: Økonomiskstøtteoglavhusleieer spesieltviktig for ungdommerfor å bo bra. Ikke
mangeharklart å spareopptre månedersleie for å betaledepositumnårde finner et stedå bo.

Hjelpmedskolearbeidogutdanning:Erviktig for å kommeviderei livet.

Jobb:Gjørat en kanføleøkonomisktrygghetnårenbor for segselv.Å få enpassendejobb er også
noeungdomkantrengehjelp til.

Ungdommermågjøreselv:Forå bo brakanungdomikkesettesegnedå ventepåhjelp,mendemå
ta initiativ til å få hjelp.Dela vektpåat ungdommåta ansvar,viseinteresse,søkeinformasjonog
følgereglenederde bor.
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3404/bobra.pdf
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7.2.3 Hvilkeøkonomiskekonsekvenserkanmanforvente dersomen ungdomikke
får hjelp, med det resultat at vedkommendefaller utenfor?

7.2.3.1VistaAnalyserapportnr. 2010/07«Samfunnsøkonomiskekonsekvenserav
marginaliseringblant ungdom»

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet(BLD)arbeiderfor å motvirkemarginaliseringog
bidrar til utjevningav levekårsforskjellerblant barnogunge.I denforbindelsehar departementetsatt
i gangensærskiltsatsningkalt Ungeutenfor. Satsningenhar somformål å tydeliggjøreogstyrke
tiltaksapparatetoverforungdom.

VistaAnalysehar på oppdragfra BLDgjennomførtet utredningsarbeidomsamfunnsøkonomiske
konsekvenserav marginaliseringog utenforskapblant ungdomi alderen16-25år.
Formåletmedutredningenvarat denskullebidratil å fremme:

1. kunnskapom helhetligressursinnsatsoverformarginalisertungdomi ulikealdre
2. kunnskapom samfunnsøkonomiskekonsekvenserdersommarginaliseringsprosesser

befestesgjennomet mervarigutenforskap.

Prosjektgruppenharhervalgtå trekkeut noenviktigemomenterfra rapporten,somforteller hvor viktig,og
økonomiskbesparendefor samfunnet,det er å satsepå forebyggendearbeidifht ungdomsomstår i fare for å
falleutenfor.Ogikkeminsthvor viktigdet vil værefor denenkelteungdommen,å iverksetteforebyggende
tiltak, somkanhinderungdommenfra å havnei et varigutenforskap.

Definisjon:Marginaliseringogekskluderingbeskriversituasjonerder individerer satt helt ellerdelvis
utenforviktigearenaeri samfunnet.Medmarginaliseringmenesi dennerapportenungdomsomhar
stått utenforskoleogarbeidi 3 år ellermer.

Sammendragfra rapporten:
� Marginaliseringogutenforskap(s.4):

Mellom2 og4 %avungdomunder20år er i enmarginaliseringsprosessmedhøyrisikofor å
befestesinmarginaliseringsposisjon,ellerstår i fare for å gå overi varigutenforskap.
Meddagensarbeidsmarkedoghøyeungdomsledighetøkerdenneandelenoppmot 8 %for 25
åringer,og befestersegopdette nivåetsom30åringer.Deter storusikkerhetknyttet til tallene.
Deter likevelet solidgrunnlagfor å hevdeat andelenmarginalisertungdomtenderertil å være
økende,ogat utsiktenetil varigutenforskapellermarginaliseringer høyfor enstor andelav
gruppenmarginalisertungdom.

� Hjelpeapparatetsressursbruk(s.4):
Kommunenvil i hovedsakbærekostnadenevedbehandling,intervensjonogoppfølgingav
ungdomi alderen16-20år. Kostnadenekanbeløpesegfra 2000kr til 200000kr perår per
person.I ekstremetilfeller og vedbehovfor institusjonsplassellertung behandlingblir
kostnadenebetydelighøyere.
Dersomtiltakenelykkesi denforstandat uførhetunngåsvil statenvedNAV-arbeidfå besparelser
i form av redusertetrygdeutbetalinger.Besparelsenkanværerundt 3 millionerkroneri nåverdi
perperson.Kommunenvil ogsåkunneha besparelser– anslått til om lag 200000– 400000kr
(nåverdi)perperson.I detilfellenetung behandlinger nødvendigvil dissekostnadenepåløpe
staten.Fordennegruppenvil antageligsannsynlighetfor å unngåvarigutenforskapværesterkt
svekket.
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� Fordelingenmellomforvaltningsnivåerogetater (s.4):
Kostnadertil tiltak underutdanningogarbeider komplekse,derfordelingenmellomkommune,
fylkeskommuneogstat avhengeravenrekkeforhold.
Desvakeste– ellerdesommislykkesi videregåendeopplæringogarbeidsmarkedstiltakunder
NAV-arbeid,vil havnesomenkostnadhoskommune. Kommunenssosialtjenesteogansvarunder
sosiallovenvil alltid væresistesikkerhetsnettdersomandretiltak mislykkes.

� Behovfor entydeligererolleog ansvarsfordeling(s.5):
Foraldersgruppen16-25år framstårdeuliketiltakenemedtilhørendeansvarsforholdsomsvært
fragmenterte,derdefinerteansvars- ogbudsjettområderunderflere involverteaktøreri praksis
kreverhøyekoordineringskostnadermellomflereaktørerfor å skapekontinuitetog
forutsigbarhetfor ungdomsomstår i enmarginaliseringsprosess.

Samordnetinnsatser et ideal,mensålengeaktørenesomskal”samordne”segikkehar
handlingsromi form avmyndighetogbudsjettertil å samlesegom et felles,langsiktigog
forutsigbarttiltak, blir kostnadseffektivitetenog treffsikkerhetenlav i forholdtil ressursbruken.
Detfaktumat det har vist segvanskeligå frambringeoversikteroversamletressursinnsatsi
hjelpeapparatetfor gruppenmarginalisertungdom,er i segselvet tegnpå fragmenteringav
ansvarogbudsjetterfordelt på alt for mangeaktører,enheter,programmerog tiltak.

� Gevinstav tiltak (s.5):
Vedå setteinn nyetiltak somredusererantalletmarginalisertungdomsomenderutenfor
arbeidslivetmed100personer,tjenersamfunnet1,1milliard kroneri nåverdi.Uttrykkerendette i
kronerperår, såkangevinstenværepårundt 40millionerkronerperår i 42år, for å få 100
ungdommeroveri et forløpsomgjørat defår enarbeidslivstilknytningsomvoksne.
Detkanfølgeligværestoregevinsterfor samfunnetavå redusereantallet marginaliserte
ungdommerog få demoveri mervellykketelivsløp.Selvsmåendringersomgjørat ungdommer
unngåruføretrygd,mengår litt inn ogut avarbeidslivet,kangi betydeligegevinsterfor
samfunnet,ogselvsagtfor denenkelteungdomsamthanellerhennesfamilie.

� Effektiviteteni tiltak (s.5):
Utredningengir grunnlagtil å stille flerespørsmålvedeffektiviteteni organiseringenog
utformingenavdagenstiltak rettet mot gruppenmarginalisertungdom.Førdeteventueltbrukes
ressurserpå nyetiltak børeffektiviteteni forholdtil ressursbrukog forventeteffektgisadskillig
størreoppmerksomhet.

Mer utfyllendebeskrivelserfra rapporten:
Undersøkelsergjort avNordlandsforskning,NF-rapport nr 6/2009,viserat frafall fra videregående
skoleikkeer ønsketfra ungdommeneselv.Ungdommenhar påenellerannenmåtekommeti utakt
medsosialesystemer;vennerog familie,oghavneti enuønsketsituasjon.
Årsakenetil at defaller ut kanvære:dårligekarakterer,svakeskoleprestasjoner,prioriteringav
fester/venner/dataforan lekserog skolearbeid,lese- ogskrivevanskeruten tilpassetopplæring,dårlig
fysiskellerpsykiskhelsesomhar medførtfraværogkunnskapshull,ønskeomet friår og/ellerå tjene
penger,skolensomsystem– for myeteori og for lite praksis,desomønskerpraktiskutdanning
hindresav for myeteori, oppvekstvilkår,ellerfamilieforhold(s.16)
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Litteraturengir bredstøtte for at ungdomofte er myopiske(nærsynte)i sinetilpasningervedat de
leggerstor vektpådagenstilstandmedfølgendeliten vektpå fremtidigemuligheter.Dettekan
følgeligføretil at ungdomgjør feil valgtidlig i livet,uten tankepå framtidigeresultateravvalgenede
tok. Enløsningsomoppfattessomdenbestefor enungdompå17år kanav densammeungdommen
vurderessomendårlig løsning5 år senere.(s.18).

Hjelpeapparatetseri liten gradut il å ha fungert i forholdtil dennegruppenungdom.Deflestei
undersøkelsenoppgirat dehar kjennskaptil OT(oppfølgingstjenesten),menoppleverulik gradav
kontaktogoppfølging.Mangehar ogsåerfaringermedNAV,menoppleverdårligoppfølgingogså
her.Flereoppleverat det endeligskjernoenår barnevernetkoblesinn,menandrehar ogsådårlige
erfaringerher.
Detungdommenetrekkerfram som betydningsfullti møtet medhjelpeapparatet,er deresmøtemed
enkeltmenneskersomdefår engodrelasjontil. Dissefungerersomguiderogveilederefor hvordan
ungdommeneskalnavigereifht hjelpeapparatet(s.16).

Trekategorierungeuføre– Et liv jegikkevalgte(Agderforskning):
1. Omsorgssvikti tidlig oppvekst
2. ressurssvakepersonermeddiffuseproblemer
3. kurante– dvs.ungemedmedfødtemisdannelserogkromosonsvikt,ungeutsatt for ulykkereller

somhar alvorligesykdommereller lidelser.

Prosjektgruppenvelgerherkunå gjenginoeavdet somer skrevetfor denførstegruppen,dadet
mesttrolig er dengruppensomkommerinn undermålgruppenfor prosjektet:

Denførstegruppenbeskriverengruppemedvanskeligoppvekstsomhar pregetderesliv. Problemeri
familienforflytter segtil skolen– medpåfølgendekonsentrasjonsog lærevansker,mobbingogetter
hvertutagerendeadferdogskulkingi grunnskolen.Ikkeallekomi gangmedvideregåendeskole,og
kunet mindretallavdesomstartet i videregående skolefullføret.
Forenstor andeli gruppenutviklet det segvideretil psykiskeog/ellersosialeproblemer,tidlig
alkoholdebut,rus,angst,spiseforstyrrelser,selvskadingog/ellersuicidaladferd.Relativtmangei
gruppenhar vært i berøringmedbåde barnevernetogbarne- og ungdomspsykiatrien.Formangei
kategorientopperdet segi sluttenav tenårene/tidlig voksenalder,medinnleggelsevedpsykiatrisk
avdelingogkort vei til uføreytelseog enmerellermindrevarigmarginaliserogekskludering.
Studienfra Agderforskningpekerpå at sværtmyeav løpeter kjørt før NAVkommerinn i bildet,og at
NAVdermedikkehar annetå gjøreennå avsluttesakenvedå tilstå enuføreytelse.Statussomufør i
ungaldersynesdermedå væreresultatavet langt marginaliseringsløpsomstartet somsværtung.
Agderforskningpekerpå at tidlig tiltak og forsterketfokuspå familien,skoleverket,PPT,
skolehelsetjenestenog legenevil værenødvendigfor å møteproblematikkenmedenøkendeandel
ungeuføre.Viderepekesdet påbehovetfor langsiktigtenkning,hvorforebygging,tidlig intervensjon
ogøkt samhandlingmellomaktørene,inkludertNAV,er viktigestikkord(s.17-18).
http://vista-analyse.no/themes/site_themes/vista/images/uploads/VA_rapport_nr_2010-
07_Samfunnsøkonomiske_effekter_av_marginalisering_blant_ungdom.pdf

7.2.4 Maslowsbehovspyramide.

Somnevnt viserMaslowtil viktighetenavå få dekt demestbasalebehov,før mankanforventeat
vedkommendevil kunneplanleggelivet sitt framover.I dette liggerogsåbehovetfor dentryggheten
ogsikkerhetenomkringdet å vite hvoroghvordanmanskalbo.
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Som det kommerfram underdet andrepunktet under,såer det «førstnår behovenepå førsteog
andreplaner tilfredsstiltkanmaninteresseresegfor depånesteplan».

Fysiologiskebehov
Detnederstenivåeti behovspyramidener deviktigstebehovenesom vann,mat oghusly,menogså
behovfor søvn,fysiskbevegelseogeliminasjon(at kroppenkvitter segmedavfallsstoffer).Deter
kort oggodtbehovetfor opprettholdelseogforsvaretavdet fysiskelegemet.Førstnår disse
behoveneer dekketmelderbehovenepådet nesteplanetseg.Hvismaner sværtsulteneller tørst
tenkermanikkepånoeannet,ogmaner heller ikkemotivert for å få tilfredsstilt andrebehov.

Trygghet(Sikkerhetogbeskyttelse)
Detnestenivårommerdesikkerhetsmessigeogfølelsesmessigenødvendighetersomsikkerhet,
opplevelseavtrygghet,stabilitetogorden,beskyttelse.Førstnår behovenepåførsteogandreplan
er tilfredsstilt kanmaninteresseresegfor depånesteplan.

Sosialebehov(Tilhørighetogkjærlighet)
Herfinnermande sosialebehovfor fellesskap,kjærlighet,vennskap,for å kunnehøretil eller haet
forhold til enkeltpersonereller grupper.Deter ogsåspørsmåletom å følesegakseptertavbådesine
næreomgivelser,familie,naboerogarbeidskolleger,menogsåsomborgeri samfunnet.Ogsom
individ i sinegenspirituelleeksistens.
Respektoganseelse(selvaktelse,anerkjennelseogstatus)
Pådette nivåetdreierbehovenefor aktelse,selvrespekt,selvtillit,anerkjennelse,statusog
verdighet.Dissebehoveneblir først påtrengendenårbehovenepåde tre laverenivåeneer
tilfredsstilt.
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Behovfor selvrealisering(Selvutviklingogselvrealisering)
Pådet øverstenivåetharmankrefter til å få dekketbehovenefor å virkeliggjøresinemål,å realisere
medfødte eller senereervervedeevner,å oppnåopplevelsersomkjennessomhøydepunktereller
åpenbaringer.Desomhar fått dekketbehovenepådefire forgåendenivåerer menneskermed
skapendearbeidsomsøkerutfordringeroghar trangfor å utvikleogbrukesine evner.

Samvirkemellom behovene:
Maslowsbehovspyramideer oppsummertsomen teori basertpåulikebehovmenneskerprøverå
tilfredsstillei enprioritert rekkefølge.

Maslowoppfattet de tre nederstenivåenesomsåkaltemangelbehovsomoppstårnår organismen
manglernoe.Dissemangleneeller behovvirkersomdrivkrefter for prosessersomforegårinntil
behoveter dekket.Dissebehovkallesogsåfor homøostatiskeetter somdeoppstårnårpersonens
homøostase/likevekter forstyrret,og fordi de forsvinnernår homøostasener gjenopprettet.

Deto øverstenivåeneansåMaslowfor å værefylt medvekstbehov.Mangelbehovenekanmettesog
pådenmåtestårde i motsetningtil de to øverstebehovsplansomikkekanmettes.Mangelbehovene
er normalt desterkeste ogdet betyr at behovenefor selvhevdelseogfor selvrealiseringtrår i
bakgrunnenhvisett eller flere avmangelbehoveneikkeer dekket.

7.3 Erfaringerlokalt:

7.3.1 Beskrivelseavmålgruppe,utfordringer oghjelpebehov.

Somkjent for dealler fleste,er alleungdommerpå18år, merellermindreuselvstendigeog trenger
bådeomsorgog råd og veiledningnår deflytter hjemmefra;ifht alt fra matlaging,vaskingav klær,
utfylling av divpapirer/ søknadsprosedyrerosv.
Deflesteungdommerfår dennehjelpenfra sine foreldrenår at deflytter hjemmefra for førstegang.

Ungdommenedet her er snakkom, harstoremanglerifht helt grunnleggendekunnskaperom det å
bo ogdet åklaresegselv.Bl.a.ifht hygiene,kosthold,økonomistyring,kommesegoppogpå
skole/tiltakosv.
Mangeharmanglettryggeog forutsigbarevoksenpersoneri oppveksten,somharsatt grenserog
hjulpet demgjennomdeulikefasenei livet, oghar derfor ikkedet sammeutgangspunktettil å klare
segselvnånår denåskalbo ogklaresegalene.

Det er snakkom ungdomsomi langtid harvært ressurskrevendebådefor det kommunaleogdet
statligebarnevernetogogsåfor andrekommunaletjenestersomskole,NAV,helsem.fl.
Ungdommenehar somoftest storeogsammensattevansker,somgjørat devil habehovfor mye
hjelpogstøtteogsåetter fylte 18år; Bl;a;sermanskolevanskerogofte ”drop outs” fra videregående
skole,atferds-/eller tilpassningsvansker,psykiskevansker,begynnenderusog-/ eller kriminellatferd,
m.m.

Disseungdommenestårgjerne ikkeførst i køenifht å få leie leilighetogflere blir gjerneogsåkastet
ut fra leilighetende leier pgamanglendebetaling,bråko.l.

Disseungdommeneharderfor et stort behovfor målrettet ogtverrfaglighjelp fra kommunen,tett
oppfølgingogde trengerå få bygdopp sinekunnskaperhelt fra bunnenav.
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7.3.2 Antall ungdommer.

Barneverntjenesteni LevangerogBufetatinformererom at det kanværesnakkom 3 - 6 nye
ungdommerhvert år, somkommeri målgruppen.

I tilleggopplyserpleieogomsorgat de pr i dag,jobbermed10ungdommeri alderen
18– 23,psykiskhelse& oppfølgingstjenestenarbeidermed28 i sammealderogNAVmed163.Man
antarat ikkealleungdommeneNAVjobbermeder i målgruppen,menat mangeavde psykiskhelse
& oppfølgingstjenestenarbeidermed,er eller kunnevært i målgruppen.
Lensmannskontoreti Levangerbleogsåspurtom hvilketomfangavungdomi alderen16 – 23de
kommeri kontaktmed.Lensmannskontorethar ikkesvartpåhenvendelsen.

Antakeligkommerflere avdeuliketjenestenei kontaktmedflere avdesammeungdommene.

7.3.3 Hvagjøresifht målgruppeni dagi de ulike tjenestenei kommunen.

Mangekommunaletjenesteri tilleggtil barneverntjenestensierdearbeidermyemedungdomi
alderen18-23år,somstår i fare for å bli ekskluderteller marginalisertavulikeårsaker,menfå andre
tjenester ennbarneverntjenestenogpleieogomsorg,er tilgjengeligfor ungdommeneutover
kontortid.

NAVbiståri førsterekkeifht hjelp til sysselsettingogøkonomiskbistand.Sysselsettingkanvære
hjelp til å fullførevideregåendeskolefor eleversomstår i fare for å droppeut. I tillegggir NAV
bistandtil å finnearbeideller praksisplass.

I mars2012fikk i alt 163ungdommeri alderen18-23bistandfra NAV.Enstor delavdisseantar
prosjektgruppaer ungdommersomikkekvalifiserertil å værei målgruppenfor prosjektet,mener
ungdomsometter litt bistandfra NAVvil klaresegselv.
- 9 avdisse163vardeltakerei kvalifiseringsprogrammet(KVP). Hvormangeavdisse9 somer i

målgruppenfor prosjekteter usikkert,menprosjektgruppaantarat de flestesomdeltarpåKVP
ogsåvil kunneværei målgruppenfor prosjektet.

- VidereopplyserNAVat i alt 55ungdommerer ordinærearbeidssøkere,
- 24ungdommervaruføretrygdede.Flereavdissevaruføretrygdetgrunnetendiagnose,f.eks.

psykiskutviklingshemming,menvar i tiltak.
- 34deltokpåandretiltak, somkurs,praksisplass,arbeidsavklaring,arbeidsutprøvingeller deltok

påSolhaugForebygging,pået tiltak kalt ”Meningsfullhverdag”. Dette tilbudet ble nevntunder
punkt4.3.

- 9 avde 163ungdommene,mottok sosialhjelputen å værearbeidssøkereog
Mangeavungdommenei de to sistegruppene,antarprosjektgruppenvil kunneværei målgruppen
for prosjektet.

Navinformererom at deopplevertendensentil økenderusproblematikkogøkendeantallungdom
medpsykiskevanskersommottar bistandfra NAV.Ellersmøterdeungdomsommangleraktivitet,
somskoleeller jobb,eller somer deltidselevermedpraksisplassi tillegg.

Psykiskhelse& oppfølgingstjenesteopplysteat de i 2011fulgteopp i alt 28ungdommeri alderen
18-23.Dissehaddeallerusog/eller atferdsproblemer.Psykiskhelse& oppfølgingstjenestebistårifht
oppfølgingavungdommene,i snitt 1 ½time pr uke.Ingengisoppfølgingutoverkontortid.
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Pleieogomsorgopplysteat de i 2011fulgte opp i alt 10ungdommer,allei målgruppenfor
prosjektet,hvorav8 boddei bofellesskapmedtett oppfølging.
I snitt fikk hverungdomoppfølging32,5timer pr mnd,ca8 timer pr uke.Denneoppfølgingenbygger
påenkeltvedtak,noesomkanføre til færre timer i perioder,dersomungdommenavstårfra bistand,
ogflere timer i andreperioder.

Pleieogomsorgbistårheledøgnetvedbehov,menoppfølgingenforegårmestpåformiddagognatt.
Arbeidet beståri miljøarbeid,ivaretakelseavboligen,samarbeidsmøter,veiledning,samtaler,felles
aktivitetersamtopprettholdelseavkontaktmed familiehvisbehov.
Pleieogomsorgopplyserat de10 ungdommenedearbeidetmed i 2011,hadderusproblemer,
psykiskevansker,var lettere psykiskutviklingshemmetog/- eller haddeendiagnoseeller
atferdsproblemer.

Barneverntjenesten hardesiste5 år fulgt opp ca24 ungdommerpåettervern. Dettegjelderbåde
ungdommersomhar boddi institusjoneller forsterket fosterhjem, ogogsånoenandreungdommer
somhar hatt bistandi heimen. Detopplysesom at dealler flesteungdommerønskerettervern,ogde
flerstesomharhatt behovogsåhar fått dette. I snitt får hveravdisseungdommeneoppfølgingi 1 ½
år i Levanger.Lengstoppfølginggisungdommersomhar værtplassertetter barneverntjenesteloven.

Barneverntjenestenbistårifht planleggingoggjennomføringavovergangenefra institusjon/
fosterhjemog tilbaketil kommunen.Dettearbeidetomfatter alt fra samtale medungdommen,
institusjonen/fosterheimen,foreldreogaktuellesamarbeidspartnerefør, underogetter
tilbakeflytting,samtoppfølgingmedsamtalersålengedemottar ettervern.
Barneverntjenestenbistårogsådelsifht å finne bolig,henviservideretil andrekommunaletjenester
og2 linjetjenesten,når det er behovfor dette, samtiverksetterdebarnevernstiltaksomanses
nødvendigfor denenkelte.Dettekanf.eks.væreiverksettingogkoordineringavansvarsgruppe,
engasjementavtiltaksarbeiderefor tettere oppfølging(miljøterapeut/miljøarbeider,leksehjelper,
støttekontakt),ogveiledningavdisse.
Barneverntjenestenbiståren goddel økonomiskderNAVikkeharnoeansvar,bl.a.til dekningav
utgifter til tiltaksarbeidere,samværsutgifter,lege& tannlegeutgifter,briller, skolemateriellog
utgifter til ulikefritidsaktiviteter.

Detantasat mangeavdesammeungdommenemottar tjenesterfra flere kommunaletjenester
samtidig.

Bufetat v. fagteam/fosterhjemtjenestensamarbeidermedkommunaltbarneverni enkeltsakerder
barner plassertutenfor heimen.Spesielttett er samarbeidetvedinstitusjonsplasseringerog
plasseringeri statligefamiliehjem,samtder det er snakkom videreføringavdisse
plasseringstiltakeneetter at ungdommenfyller 18år. Bufetat haret klart definert ansvarsålenge
disseungdommeneer under18år. Hviskommunenfatter vedtakomopprettholdelseavtiltak for
ungdomover18 år,gjelderi utgangspunktetdensammeansvars- ogutgiftsfordelingsomfor de
under18år (inntil ungdommenfyller 20år, jfr. barnevernloven§ 9-4). Sliktvedtakvil i praksisha
værtgjenstandfor drøftingermellomkommunalbarnevernogBufetatved fagteam/
fosterhjemtjenestenogværeen del avungdommenstiltaksplan/omsorgsplan.

Somhovedregelbør tiltak for ungdomover18år førstog fremstsøkesetablert innenforgenerelle
tjenesteretter annenlovgivning,for eksempelvedøkonomiskstønad,råd ogveiledning,hjelp til å
skaffeegenboligeller andretjenesteretter sosialtjenesteloven.
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Men ungdomsom har værtunderbarnevernetsomsorg,vil ofte hastørrebehovennandre
ungdommerbådeut fra egenproblematikkogfordi dehar et mindreogmer sårbartnettverk.I de
tilfeller derbehoveneikkelikegodtkanivaretasgjennomandretjenesteretter annenlovgivning,vil
det værenaturligå drøfte opprettholdelseavtiltak etter barnevernloveneller at pågåendetiltak
erstattesmedandretiltak etter sammelov. I sliketilfeller kanBufetatværemedpåå dekkedelerav
utgiftenetil hjelpetiltaki kommunalregi.Forutsetningener at de overstigerkommunalegenandel.
Dette forutsetter drøftingeri forkant ogat endel vilkårer oppfylt, bl.a.måaktuelletiltak haenslik
fagligkvalitet at bådekommunaltogstatligbarneverner enigeom at tiltakenevil avhjelpebarnets
situasjonbådepåkort og langsikt. Detmågjøresindividuellevurderingeri forhold til denenkelte
ungdomogpåforhåndinngåsavtalemellomkommuneogBufetatom tiltaketsvarighet,omfang,
samtfordelingavutgiftene.
Detmåpresiseresher at det er snakkom tiltak ifht enkeltungdommer,ikkeifht grupper,eller
økonomiskbistandifht for eksempelprosjektersom“Påegneben”;

7.3.4 Samarbeidomkringmålgruppeni dag.

Detmesteavdet samarbeidetsomfinnesinnadkommunenpr i dag,gjelderoppfølgingi enkeltsaker.
Mindre samarbeidpågenerellbasis.

Noenavtjenesteneoppleverat desamarbeidergodt,mensandretjenesterhar lite kontakt seg
imellom. Bl.a.oppleverbarneverntjenestenogNAVLevangerat de samarbeidergodt,mens
barneverntjenestenoppleversamarbeidetmedNAVi andrekommunersomfraværendeeller
utfordrende.Videreopplyserbådebarneverntjenestenogpleie& omsorgom at desavneret bedre
samarbeidmedhverandre.

Detopplysesvidereom at enkeltetjenesterharskriftligesamarbeidsavtalersegi mellom, samtat det
er rutine påenkeltefastemøtetidspunktmellomenkeltesamarbeidspartnere.Dettegjelderbl.a.
møtermellombarneverntjenestenoglensmannskontoret,mellompsykiskhelse&
oppfølgingstjenestenoglensmannskontoret, mellomNAVogvideregåendeskolesamtmellom
barneverntjenestenogflytkningetjenesten.

Allede spurtepartermenersamarbeidetkanforbedresbetraktelig,ogdabådepågenerellbasisog
ifht enkeltungdommer.Flereoppleverat det kanværevanskeligå nåsamarbeidspartnere,ogat man
ofte arbeidermye”alene” omkringdenenkelteungdommen;
Detetterlysessamarbeidsavtaler,samtkonkretekontaktpersonersomkankontaktesnårsamarbeid
omkringenaktuellungdomskalopprettes.

7.3.5 Tiltak somfinnesi kommunen.

Prosjektgruppahar undersøktifht følgende:
1. Botilbud for ungdomi målgruppen.

Bofellesskap:
I Levangerkommunefinnes,somnevnt,to bofellesskapfor ungdomogvoksnesomharbehovfor
tett oppfølging,ogsominnfrir rett til oppfølgingfra pleieogomsorg, hjemmebasertetjenester.
Deto bokollektivene,«Eplehagen»og«Åsveien7»,er beggelokaliserti tilknytningtil hvert sitt
omsorgssenter/helsetuni Levanger,oghar døgnbemanning.
Eplehagenhar3 hybler+ fellesarealogkontor,mensÅsveien7 har5 toromsleiligheter+
fellesarealogkontor.
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Leiemarkedet:
Denmestvanligeboformenfor ungdomflest,er å leieenprivat eller kommunalhybel/leilighet.
Pådet privatemarkedeti Levanger,er det sværtpresset,ogbarneverntjenesteninformererom
at det ogsåer vanskeligerefor deungdommenebarneverntjenestenarbeidermedennandre
ungdommer,å få leid privat.
Grunnertil dette kanværeat utleiereførst leier ut til personerdekjennertil, vet er sikre
betalere,ogsomdevet vil følgehusordensregleneogikkelagebråk.Ungdommenei målgruppen
for prosjektethar gjerneikkereferansersomkanbevitnedette, snareretvert i mot.

VidereharLevangerkommune, somtidligerenevnt,få egnedekommunalehybler/leiligheterfor
ungdom.Kommunenhar få småleiligheter/hybelleiligheter,ogofte er dekommunaleboliger
geografiskplasserti nærhetenavhverandre, hvorgjernevoksnemedulikeutfordringer,som
rusproblemersamles. Prosjektgruppenvurdererat det er særliguheldigfor målgruppenå bli
plassertder, dadisseungdommeneer sårbareoglettpåvirkede, ogderfor børskjermesfra
negativemiljøerde kanstå i fare for å bli dratt inn i.

Sidenboligmarkedeter såpressetsomdet er i Levanger,forsøkerbarneverntjenesten,som
nevntover,å bidramedå finnebolig til ungdomsomskalmotta ettervern.Ofte har
barneverntjenestenogsåbehovfor boligerhvor utleier i tilleggkanføre tilsynmed,eller yte noe
bistandtil ungdommen.Barneverntjenestenformidlerat dette er ensværtutfordrendeoppgave.
Barneverntjenestenslitermedå finne bolig,og forteller at det er særligvanskeligereå få tak i
hybelmedvoksnesomkanføre tilsynmedungdommene.

2. Oppfølgingstilbud(bo-veiledning, rus-/og helseoppfølging).
Somnevnt tidligere, er det stort sett pleieogomsorg,psykiskhelse& oppfølgingstjenesten,samt
barneverntjenestensombidrar ifht dennetypenoppfølging.

Pleieogomsorgharpersonalei bokollektivene,hvorpersonaletvedEplehagenogsåkanbidra
medbo oppfølgingtil bl.a.ungdomsombor bor utenfor kollektivet. I tillegghar pleieogomsorg
hjemmesykepleieognattpatruljesomkanbidra ifht helseproblematikkogmedisinhåndtering.
Pleieogomsorgtilkjennegirat det kanværesværtkrevendeå arbeideoppfølgingifht ungdom
medstoreatferdsvansker.

Psykiskhelse& oppfølgingstjenesten.
Deter likevanligfor psykiskhelse& oppfølgingstjenestenå følgeopp ungdommerifht aktiviteter
sommedsamtalerpåkontoret. Ofte er det miljøarbeideresomhar kontaktenmeddenyngste
gruppennettopp fordi det ofte dreiersegom oppfølgingi forhold til aktiviteter.

Psykiskhelseogoppfølgingstjenestenflere fastetilbud/tiltak, ogflere pågåendeprosjekter:
� «Kunstenå bo»,er et tiltak rettet mot ungdomogvoksnemedrusog-/ eller psykiske

vansker.Prosjektbasert.
� «Miljøarbeider– ungdom».TilholdsstedvedLevangervideregåendeskole,hvorhensiktener

å bidratil å forhindre frafall i skolen.Prosjektbasert.Detteprosjekteter nåavviklet.
� «Kontakten»Etsosialtogkulturelt treffsted for personersomønsker innholdogaktivitet i

hverdagen.Fasttilbud.
� «Dagsverket».Et fast lavterskelarbeidstilbudtil personermedrusproblematikk.
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� «Tjuddur’n¬Friluftsgruppemedto turlederesomdrar på fasteturer i nærmiljøethver
fredagheleåret.Fokuspånatur opplevelserogtriveligsosialtfellesskap.Tilbudeter et fast
tilbud, i samarbeidmedEnhetfor Kultur.

� Oppstartav«Sisterhood»gruppevårhalvåret2012. Ingenny gruppeplanlagtp.t.

Tjenestenholderogsåulikekurs/gruppetiltak,bl.a.
� «KID»kursi mestringavdepresjon.
� «KID–U»- kursi mestringavdepresjonrettet mot ungdom.
� «Selvhevdelseskurs».
� I tilegghar tjenestenkompetansetil å holdekursi «mestringavbelastninger».

Alletjenesteneer frivillige,ogtjenestener avhengigavet godtsamarbeidmedbrukerfor å
lykkesi sitt arbeide.Brukersønskerogbehover førendefor de tjenestersomytestil enhvertid.

Barneverntjenesten
Barneverntjenestenhar et egettiltaksteam,medmiljøterapeuter/miljøarbeidere,somjobber
oppfølginghjemmehosfamilier ogungdommeretter oppdragfra saksbehandlerne.Utover
dette, følgergjernesaksbehandlerneoppungdommeneselv,ellerengasjerertiltaksarbeiderne
eksternt.
Tiltaksarbeiderenfår i oppdragå følgeopp ungdommenet gitt antall timer pr uke/mnd,etter en
tiltaksplansomforteller hvaoppfølgingenskalinneholde.Tiltaksarbeiderenkanfungeresomalt
fra hybelvert,miljøterapeut/miljøarbeider,støttekontakttil leksehjelp.

3. Arbeid,kvalifiseringogaktivitetstilbud.
Uliketiltak v/NAV:
� NAVkantilby opplæringbådefor ordinærearbeidssøkereogfor personersomhar fått

arbeidsevnensinnedsatt.
Hensiktener at deltakerneskalkvalifiseresfor ledigejobber.Opplæringforegårenteni form
avet arbeidsmarkedskurs(AMO)eller innenfordet ordinæreutdanningssystemet.Jobbklubb
kanværeet aktueltAMOkurs,hvordeltakernelærerhvordande skalskrivejobbsøknad,
opptre påintervju osv.AMOkurskanværeaktuelt for ungdom,mendet er ofte
problematiskå få ungdomtil å møtepåslikekursdadeer tilnærmet likt en skolesituasjon.
19-årsgrense,mendenkanomgåshvisdet er hensiktsmessig.

� Arbeidmedbistandskalgi hensiktsmessigognødvendigbistandmedsiktepåå integrere
personermednedsattarbeidsevnei ordinærtarbeidsliv.Kantilby enpersonligtilrettelegger
somivaretar brukerensbehov,interesserogevner,ogsomkanhjelpebrukerenmedå finne
en jobb vedkommendemestrerogtrivesi.
• kartleggingavkompetanse,
• bistandtil å finne egnetarbeidsplass,
• oppfølgingi startfasenavet nytt arbeidsforhold,
• tilretteleggingogoppfølgingpåarbeidsplassen,
• leggetil rette for brukavtekniskehjelpemidlerpåarbeidsplassen,
• forhandlingermedarbeidsgiverom lønns- og tilsettingsforhold.
Tiltaketkanbenyttesifht ungdom,mener førstogfremstet til tak for demedyrkeserfaring
ogsomi tillegger langtunnaarbeidsmarkedet.
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� Arbeidspraksisi ordinærvirksomhet(APO)er et arbeidsrettettiltak for desomtrengerå
prøveut sinemuligheterpåarbeidsmarkedet,få arbeidserfaringogdermedstyrke
muligheten til å kommei arbeid.
• Brukerenkanfå tilrettelagt arbeidstreningmedoppfølging.
• Brukerenmåi samarbeidmedarbeidsgiverutarbeideenopplæringsplan.
• Planenmåinneholdemålsettingenmedpraksisperioden,samtbeskrivelseav

arbeidsoppgaveneoghvordanopplæringener tenkt gjennomført.
• Arbeidsgiverskalutpekeenkontaktpersonsomhar hovedansvaretfor oppfølgingen.
• Målet er at brukerenskalfå prøvdut mulighetenesinepåarbeidsmarkedet.
• Erikkeordinærtansatti virksomheten.

� Arbeidspraksisi skjermet virksomhet(APS)er somAPO,et arbeidsrettettiltak for brukere
somhar behovfor å prøveut arbeidsevnendin i enarbeidsmarkedsbedrift.Målsettingen
medtiltaket er å styrkemulighetenetil å skaffearbeideller beholdenåværendearbeid.
Tilbyskun personersomhar fått sinarbeidsevnenedsatt,medsærligusikreyrkesmessige
forutsetningerogmedbehovfor tett ogbredoppfølging.
APOer det tiltaket sombenyttesmestfor ungdom.APSer praksisvedInnherredProdukter
(IPAS)eller Leva-Fro.Kanbenyttes for ungdom.

� Arbeidsavklaring.Tiltakpå InnherredProdukterpåtre måneder.Brukergjerneifht desom
evt. sliterpsykisk.

� Lønnstilskuddskalbidra til å økemulighetenefor ordinærtarbeidblant personermedvarig
ogvesentlignedsattarbeidsevne.Ethovedmålfor tiltaket er å begrenseovergangentil
uførepensjon.Personersommottar uføreytelservil imidlertid ogsåkunneinngåi
målgruppen.Kanbenyttesder det er snakkom mulighetfor fast jobb.

� Arbeidsrettetrehabiliteringer et individueltti ltak somskalstyrkearbeidsevnen,ogsomgir
mer omfattendeformidlings- ogoppfølgingsbistandenndet NAVkantilby. Gjennom
arbeidsrettetrehabiliteringkanmanfå hjelp til å mestreproblemersomhindreren i å delta i
arbeidslivet.
• NAVhar avtalemeden rekkeveilederesomkanværedenstøttenbrukerentrengeri en

overgangsperiode.
• Tiltakettilpassesbrukerensbehov,ut fra mulighetenepåarbeidsmarkedet,ogkanbl.a.

inneholde:Motivasjons- ogmestringsaktiviteter,individuelttreningsoppleggmed
veiledning,arbeidsutprøvingi tryggeomgivelser,kontaktmedarbeidslivet,livsstils
veiledning,

• Arbeidsrettetrehabiliteringfinnesbådesomdagogdøgntjeneste.Detdøgnbaserte
tilbudet kanværeaktuelt nårbrukerenharkompliserteeller tyngrehelseproblemer,
avstandentil et dagtilbuder for lang,totalsituasjonener slikat det i tillegger behovfor
enmiljøforandring,

• Tiltaketer aktuelt for desomer sykmeldtog/eller har fått arbeidsevnensinnedsattslik
at dehindresi å skaffesegeller beholdeinntektsgivendearbeid.Deter NAVsom
sammenmedbrukerenvurdererbehovetfor tiltaket.

NAVhar i tilleggenprosjektgruppesomskalsepånyetiltak for ungdommellom16-21. Ingenav
de tiltakeneNAVharpr i dager spesieltegnettil de ungdommenesom slitermestmed
motivasjon.
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Deter ogsået prosjektgåendei samarbeidmellomfylkeskommune,NAV,grunnskoleog
videregåendeskole,somskalbidratil å få nedfrafallsprosentenvedvideregåendeskole.
Prosjektet“Ny Giv”er nevnt tidligerei rapporten.

EtannetsamarbeidsprosjektmellomfylkeskommunenogNAV,er Karrieresenteret.
Karrieresenterettilbyr gratiskarriereveiledningtil voksneogungdomsomikkeer tilknyttet
skoleverket.I tilleggtil individuellveiledningskalsentretværeenkompetanseressursfor skoler,
bedrifter, NAVogandresomarbeidermedkarriereveiledning.

Psykiskhelse& oppfølgingstjenesten:
Har flere tiltak/prosjektergåendeifht aktivisering/dagtilbudtil voksnesomhar utfordringersom
gjørdet vanskeligfor demå værei ordinærtarbeidfor kortereeller lengretid.
� ”Kontakten”er et sosialtogkulturelt treffsted for voksnesomsliter i hverdagen.
� ”Dagsverket”et lavterskelarbeidstilbudtil rusavhengige.
� ”Tjuddur’n” er en friluftsgruppefor menneskermedpsykiskelidelser,personerpåaktiv

sykemelding,langtidssykemeldteosv.,hvormålsettingener å bidratil økt livskvalitet
gjennomkulturaktiviteterder det leggesvektpåmedvirkningogpositiveopplevelser

Privateaktører:
I tilleggtil dekommunaletjenestene,finnesogsåprivateaktørersomhar arbeidsrettedetiltak
for menneskersomslitermedå fullføre skoleeller kommeut i arbeid:

InnherredProdukter(IPAS)er enproduksjons- ogattføringsbedrift, somdriver yrkesmessig
attføringi NordTrøndelaggjennomarbeidstreningogkvalifiseringi et realistiskbedriftsmiljø
medvare- ogannentjenesteproduksjon.
IPAShar flere uliketilbud. Hernevneskun”!kkarn” , dadette tilbudet er spesieltrettet mot
ungdomi alderen20og26år:
� ”Akkarn” er enavdelinginnenfortilt aketArbeidspraksis i skjermetvirksomhet(APS).Tiltaket

er tilrettelagt for ungdommersomer avhengigavoffentlig økonomiskbistandgjennomNAV.
Hovedmåleter at denenkelteskalbli i standtil å skaffesegarbeid,eller kommei annenform
for selvforsørgetaktivitet.

Solhauger et dagtilbudfor bl.a.risikoutsattbarnogungesomfaller utenfor de tradisjonelle
systemenei arbeidslivogskole,ogsomtrengerenmeningsfullhverdag.

HjeldeGårder enprivat gårdsomdriver arbeidstreningi samarbeidmedkommuneogNAV.
Prosjektgruppamanglernærmereinformasjonom tilbudet.

LevaFroer en privat bedrift i LevangerogFrostakommune,somdriver arbeidstreningtil
personersomavulikeårsakerhar falt utenfor det ordinærearbeidsliv,eller somikkehar
kommetinn i det ordinærearbeidsliv.Bedriftenhargodkjenningfor 30VTAplasser(varig
tilrettelagte arbeidsplasserog9 APSplasser(arbeidspraksis).
Leva-Frobeståravi alt fem avdelinger:
� Treprodukter
� GuttasBilpleie
� Frosta-tre
� CafèogKantine
� VintexProfileringtreprodukter
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4. Aktivitetstilbud utover skole/arbeidstid– fortrinnsvis kveld.
Kommunenhar mangeulikefritidstilbud barn,ungdomogvoksne.Det finnesingentilbud
spesieltfor ungdommenei målgruppen.Detteer det heller ikkenoeønskeom i prosjektgruppen,
damanmenerdet besteer at det er rom for all ungdomtil å delta i det somalleredefinnes,ogat
hjelpenhellerbørsettesinn påå hjelpeungdomtil å deltapådet demåtte ønskeå deltapå.
- Ulikelagogforeningerinnenidrett, kultur ogorganisasjonsliv,
- Ungdomshuset,
- TreningskontaktinnvilgetviaPleieogomsorgfor desomevt. harbehovfor, ogrett pådette,
- Støttekontakt/miljøarbeider/terapeutetter enkeltvedtaksomkanbiståifht fritidsaktiviteter,
- FotballgruppeLevanger/Verdal– foregårpådagtidviaHomlaprosjektet(tidligerebeskrevet),

I tilleggdriver NAVLevangerogVerdalmed flere tilbud pådag/kveld:Turgruppe(Homla),
fotballgruppe, svømmingogklatring. (Turerhver14.dagogfotball hver tirsdag)

7.3.6 Økonomiskbistandifht målgruppen:under tiltak eller hvasomgjøres?

Ifølgeopplysningerfra barneverntjenestenogNAV,mottar de flesteavungdommeneøkonomisk
bistandi en kortereeller lengreperiode.

Barneverntjenesteni Levangeropplyserat de harenavtalemed NAVLevangerom at NAVovertar
det mesteavdet økonomiskeansvaretetter 3 mnd ifht de ungdommenesomikkegårskole.
Dettegjelderbl.a.garantifor depositum,dekningavutgifter til etablering,husleie& strøm,
kurspenger,dagpenger,arbeidsavklaringspengereller livsoppholdviasosialtjenesten.I tilleggdekker
NAVutgifter til plasspåSolhaug,for deungdommenesominnvilgesplassder.

Barneverntjenestensupplererifht en del avungdommene,menmotivasjonspenger,somgir ennoe
forhøyetsumtil livsopphold.Dettemeddet formålå motivereungdommentil å gåpåskole,kurso.l.
Videreopplyserbarneverntjenestenat dehar endelutgifter til eksternoppfølgingav
enkeltungdommerviaBufetat/ nettverksbasertetjenester,eller dedekkerutgifter til lønnog
kjørekostnadertil leksehjelp,støttekontaktogmiljøarbeider/terapeut.Detteer utgifter somikke
liggerunderNAVsitt ansvarsområde.
Videredekkerbarneverntjenestendiverseutgifter etter enkeltvedtak,somtil for eksempel
samværsutgifter,lege & tannlegeutgifter,briller, skolemateriellogutgifter til ulikefritidsaktiviteter
etter en helhetsvurdering.

Ifht ungdomsomer skoleelever/studenter,hvorNAVikkebistårøkonomisk,kanbarneverntjenesten
stillemedgarantifor depositum,i tilleggtil at dekandekkeutgifter til husleie& strøm.

Ifht til samarbeidetmedNAVi enkelteandrekommuner,opplyserbarneverntjenesteni Levangerat
det har vært vanskeligå få til et godtsamarbeid,noesomhar ført til at barneverntjenestenharblitt
sittendemyelengremeddet økonomiskeansvaretennifht ungdommersombor i Levanger.

NAVopplyserom at 24 ungdommeri Levangerer uføretrygdet,hvoravnoenfå avdemer tidligere
barnevernsbarn.
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7.3.7 Boligsituasjoneni kommunen.

Somtidligerenevnt,er det en vanskeligboligsituasjoni Levanger.Deter få kommunaleboliger,og
sværtfå boligertilpassetungdom.Levangerkommune.Sidendenneproblematikkener omtalt
grundigandrestederi rapporten,nevnesdette kunkort her.

Leiefør eie konseptetblir ikkebrukt i Levangerkommunepr i dag.Dettekunneværten løsningifht
gjennomgangsboliger,hvor leietakerneofte blir boendemyelengreenndet somer intensjonenmed
boligen.Pådenmåtenkunneleietakerefå mulighetentil å kjøpeboligende leier,samtat kommunen
får frigjort kapitaltil å byggenyeboligerfor nyeleietakere.
I Levangerkommuneblir ogsåstartlån viaHusbankenalt for lite brukt. Detstillesogsåsværthøye
kravtil inntekt for å få startlån,slikat sværtmangeavde somHusbankenansersomi målgruppen
for startlån,ikkefår mulighetentil å få dette i Levanger.

7.4 Erfaringerfra andrekommunerog evt. andreprosjekter
Prosjektgruppahar undersøktifht flere andreulikeprosjekterogarbeidsomgjøresifht målgruppeni
andrekommuner.
Bl.a.harprosjektgruppasett til Trondheimkommune,ogspesieltGartnerhaugensomharkommet
langt i dette arbeidet.
http://www.trondheim.kommune.no/gartnerhaugen/

Prosjektgruppahar videresett til Forandringsfabrikkenogprosjektet «BoBra», somhar utredet
ungdommersegetsynpåettervern.
http://forandringsfabrikken.no/norsk/?page_id=2723

Prosjektgruppavil viderevisetil følgenderapportersomomhandlertemaetungdom, oppfølgingog
ettervern,ogsomkanværenyttig lesning:
Overhallakommune– tiltak mot barnefattigdomi en liten kommune.
Kommunenviserbl.a.til et kurstilbudfor foreldre, bl.a.ifht økonomi,kosthold, fysiskhelse,
karriereplanm.m.Prosjektgruppamenerat et lignendekurstilbudmedfordel kanvidereutviklesifht
ungdomsomskalbo ogklaresegalene.
Videreat Overhallakommuneopprettet et utstyrsdepot,hvorbl.a.fritidsutstyr kanlånesut. Dette
kanogsåmedfordel iverksettesi etterverntjenesten.
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=overhalla%20kommune%2C%20smartkurs&source=web&cd=2&ved=0CEMQFjAB
&url=http%3A%2F%2Fwww.fylkesmannen.no%2FBarnefattigdom_Overhalla_kommune_pk4Iy.pptx.file&ei=QtHyT53LKYfV4
QSds5D_CQ&usg=AFQjCNHvqXs_WBnD-nzd0nCSajx3ENkjyA

Drammenkommunehar hatt et prosjektgående,kalt ”Prosjekt1824”,hvormåletharværtå få ned
tallet påsosialhjelpsmottakerei alderen18– 24år, samtfå ungdommeneover i arbeid,aktivitet eller
utdanning.
http://www.drammen.kommune.no/no/Om-kommunen/Prosjekter/Prosjekt-P1824/
http://www.drammen.kommune.no/Documents/Prosjekter/P1824/Sluttrapport/Sluttrapport_.pdf
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Oslokommuneharet boligtiltakfor ungdomi alderen17 – 23år, sominnbefatterbo oppfølging.Et
tilsvarendetilbud finnesogsåi Trondheimkommune.
http://www.velferdsetaten.oslo.kommune.no/bolig/ungbo/
http://www.trondheim.kommune.no/ungbo/

DUE– DerUngdommenEr,er et bo ognærmiljøtiltaksomi samarbeidmedbarnevernog
sosialtjenestenbidrar til å gi utsatte ungdommellom16– 25 år et helhetlig,sammenhengende,
fleksibeltogtilgjengeligtilbud om individuelloppfølgingi egetnærmiljø.Kanbl.a.omfatte støtte til
etableringpåhybelogoppfølgingi jobb eller skole,eller oppfølgingmedå takleutfordringermensde
bor hjemmehosforeldrene.
Tiltaketfinnesi flere kommuner,bl.a.BergenogBodø.
http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/ungdom/eksempler-tiltak-for-ungdom/due-der-ungdommen-er/

7.4.1 Erfaringfra bruk av forskningsbasertemetoder.

7.4.1.1WrapAroundsommetode:

Prosjektgruppenhar flere gangervært i kontaktmedTrondheimkommunev/Gartnerhaugen,hvorvi
harblitt informert endel om WrapAroundsommetode,oganserat dette kanværeen sværtaktuell
metodeå læremer om,ogbenytte i ettervernstjenesten.

Sentralti dennenetteverkstilnærmingenstårklientensutsagnom egnebehov,målogstyrker.Wrap
Aroundsverdierer uttrykt gjennomti prinsipper.Denaller fremsteverdien,er troen på individet.

Detå tørre å tro at densomeierproblemetogsåsitter påløsningen.I WrapAroundgårmanut fra at
allehar styrkerogressurser,ogdet å hafokuspådisse er det somgjørdet muligå nådemål
ungdommenhar satt seg.Deti prinsippenemåværetilstedefor at arbeidet kandefineressomWrap
Around:

1. DINSTEMME
Deter ungdommen og/ eller familiensomskalhøresogbrukerstyringenskalpregeheleprosessen.
Deplanersomlegges,ogaktiviteter somgjennomføresmåværebasertpåungdommensog familiens
mål,behovogønsker.«Deter densomhar skoenpå,somkjennerhvordentrykker».

2. ETLAGSPILL
Lagetbeståravpersonersomungdommen/familienønskerå hamedseg,ogsomkanbidra i forhold
til debehovfamilienhar.Dettekanværepersonerfra det privatenettverket,offentligeansatteog
andresomoppfattessomviktig.

3. STØTTESPILLERE
Lagetjobberaktivt for å oppmuntrepersonerfra familien,vennerogandrepositivebidragsyterefra
nærmiljøetom å delta i prosessen.WrapAroundplanenreflektererideer,innspillogstøtte fra disse.

4. SAMARBEID
Lagetmøtesmedjevnemellomromfor å utarbeideenplanfor ungdommen.Planener basertpå
ungdommens/familiensønsker,og reflektererlagetsideer,styrkerogressurser.Planenkoordinerer
hver lagspillersoppgaver.
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5. LOKALMILJØ
WrapAroundleggerstor vekt påat alt arbeidknyttestil planenhovedsakeliger baserti
lokalsamfunnet.

6. FAMILIEKULTUR
Prosessenmåbyggepårespekt,forståelseogkunnskapom denkultur sområderi denaktuelle
familien.Kulturbegrepethandlerher om familietradisjoner,identitet, hvordanfamilien møter
utfordringermedmer.«Hvemjeger- kommeranpå hvemdu er».

7. INDIVIDUELT
Planenmåta utgangspunkti ungdommen/familiensønsker,behovogmålsettinger.Hverplanmå
væreskreddersydd.«Man kanikkehjelpenoenmednoedeikkeønskerhjelptil».

8. STYRKER
WrapAroundprosessenidentifiserer,synliggjørogbyggerpåungdommens/familiensstyrker.«Det
er ikkealltid enåpenbarsammenhengmellomutfordringenog løsningen».

9. GIALDRIOPP
I WrapAroundgir vi ikkeopp før ungdommen/familiener fornøydogoppleverat dehar fått den
hjelpendebaom. «Tålmodigheter kunstenå håpe».

10.RESULTATORIENTERT
Deter viktigå setterealistiske,oppnåeligeogmålbareresultat.Ethvert målsomnås,er enseiersom
måfeires.«Mestringskapermestere».

FASER& AKTIVITETER
WrapAroundsutviklingharsynliggjortnødvendighetenavå systematisereverdiene,prinsippeneog
fasene.Detteer gjort for å kvalitetssikre,dokumentereogevalueredet arbeidetsomgjøres.

Kontaktetablering
Dennefasenhandlerom å bli kjent medungdommenogdensomgivelser.Man informerer
ungdommenom WrapAroundsommodell,ogsomarbeidsverktøy.Viderebrukermannødvendigtid
påå bli kjent, etablereen tryggrelasjonogparalleltmeddette kartleggeressurser,ønskerogbehov.
Detbrukesogsåtid påå få enoversiktovervedkommendesfamiliekultur,nettverkoghistorie.
"Ingener fangei egenfortid"

Mobilisering& kartlegging
I denandrefasenpåbegynnervi enmer grundigkartlegging.Fokuseter daå konkretiseremål,behov,
ønskerogstyrker.
"Det er viktigå lytte til det somfaktisksies,og ikkelytte medet øre i det offentligesverktøykasse"
I dennefasenkartleggesnettverketgrundig.Hvilkepersonerønskerungdommenå ta medsegsom
støttespillerei et team.Dette teametskalhjelpeogstøttehverandrei en samarbeidsprosessfor å nå
brukerensmål.Vi får samtykkefra ungdommentil å kontakteviktigepersoneri ungdommensliv,
somkansinoeom hans/hennesstyrker,ferdigheterogeventuellehindringer.Ungdommenfår
grundiginformasjonom hvordanselvemøtet blir gjennomført,densammeinformasjonenfår det
teametungdommenhar valgt.Møtetsdato ogtemablir avtalt,medlemmeneblir kontaktetog
invitert avungdommeneller koordinator.
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Gjennomføring
I dennefasengjennomføresde nødvendigantallmøtermedungdommenoghans/hennesteam.På
dissemøtenelagesdet endetaljert handlingsplanut fra ungdommensønskerogbehov,i tråd med
prinsippenei WrapAround.Planeninneholderkonkretbeskrivelseavhvemsomgjørhva ognår.
Hyppighetenavmøtervurderesut fra ungdommensbehov.I møteneforsøkermanå identifisere
eventuellerisikofaktorerfor at ting gårgalt,og lagerenkriseplan.Planengjennomgåsjevnligfor å se
om manhar nåddmålsettingene,ogom det er noesombørendresut fra nyebehovsomhar dukket
opp.Dersomungdommenfinner det hensiktsmessigkanteametendresunderveis.
Detteer enprosesssomkangåoveren lengreperiode,i enkeltetilfeller over flere år, avhengigav
hvilkeutfordringerungdommenhar.Deter viktigå gjøresmåendringerstore- ogfeire suksesser.

Overgang& avslutning
I densistefasenforberedermanavslutningenavprosessen.Demålungdommenhaddesatt seger
nådd,ogteametharnødvendigstyrkeogsamholdtil å fungeresomen støttevidere.I noentilfeller
vil det fortsatt værekontaktmedoffentligehjelpere,mendai mindregradenntidligere.I noen
tilfeller kanandrehjelpetiltakværeaktuelleå videreføre."Omfamiliensbehovblir møtt- øker
sjansenfor å lykkes".(Tatt fra Trondheimkommuneshjemmeside).
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117691745/Wraparound

7.4.1.2EuroADAD,ogandrekartleggingsverktøy.

Barneverntjenestev/ ungdomsteameter sertifisert i brukavkartleggingsverktøyetAdolescent
AssessmentDialogue(EuroADAD).EuroADADer, i tilleggtil EuroASI(somvi ikketar for ossher),
internasjonaltanerkjenteogutbredte instrumenter,utviklet i USA(McLellandet al 1980ogFriedman
& Utada1989).Instrumenteneer revidert,utgitt i europeiskeversjonerogtilpassetulikelands
spesifikkeforhold.

Hvaer såEuroADAD?
EuroADADsomdenforeliggerogbrukesi dag,skalgi et sammensattbildeavungdommers
livssituasjon.Syvlivsområderanalysereshverfor segogvurderesi forhold til rapporterte
problemerogbehovfor hjelp.(Fysiskhelse,skole,sosialt,familie,psykiskhelse,kriminalitet,
alkohol/narkotika)
Vedhjelpavintervjuet skalmankommefrem til en vurderingavomfangetavproblemerog
behovsompersonenhar innenfordeulikeområdene,informasjonensominnsamleskanbrukestil
for eksempelutredning,behandlingsplanlegging,evalueringog forskning.
SammenmedEuroADADhøreret tilbakemeldingsskjemaoget oppfølgingsintervju

ADADer ungdomsversjonenavASIoganbefalesfor aldersgruppen12 til 20år.
Deer utviklet for å kartleggerusmiddelproblemeri et bredt perspektiv.Russeessomet elementi et
ofte størreogsammensattproblemkompleks.
http://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=7cd75287-ffaa-4a8d-a289-a67a7b851ccc&groupId=10293

Bufetatprøverpr. i dagut en del kartleggingsverktøy:

EuroADADbrukesavBufetat-fagteambådesomkartleggingsverktøyogfor å sikre
brukermedvirkning.Deter tenkt at alledestatligeinstitusjonenei midt Norge,etter hvert skal
gjennomføredette intervjuet vedallenyinntak.Deter videretenkt å ta ett nytt intervju i forbindelse
medutflytting.
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VidereprøverBufetatogsåut noesomheter YLS.Detteer et verktøysomkartleggeralvorligheteni
atferdsproblemoger ikkenyttig for andreennungdommedatferdsvansker,menkanbrukesnår
disseungdommeneskalflytte tilbaketil hjemkommunen.
I tilleggprøverBufetatut noesomheter SDQ.
EuroADADkreversertifisering.YLSkani utgangspunktetikkebrukesavandreenntiltak godkjentfor
det, mensSDQkanbrukesetter kort opplæring.

Tradisjonelthar institusjonene sjeldenhatt en helt tydeligkartleggingsmetodikk.Detdreiersegmye
om handlingsplanerogevalueringavdisse.Ofte kande beskrivefunksjonsnivåoghjelpebehovpåen
delsentraleområdermedde forbeholdsomliggeri at detter er gjort innenfor institusjonens
rammer.

7.4.1.3Flipovermetoden.

Barneverntjenestenharvedflere anledningerbenyttet FlipOvermetoden.

MetodenFlipOverble startet opp i Trondheim.Metodener utviklet for ograsktkunneintervenere
ovenforungdomi risikosonen.Metodenbrukeshovedsakeligi forhold til rus- og
atferdsproblematikkhosungdomi alderen13år til 18år. Brukenavmetodenvisertil goderesultater
ovenforungdom.

Målsetting:
� Innføreensystematiskmetodemedmålom rasktverrfagligintervensjonrettet mot

ungei risikosonen.
� Skapeen fellesforståelsefor viktighetenogmulighetenevedå jobbetverrfaglig,

Samtskapeet fellesståstedfor bydelensansattevedå jobbei henhold til. ensystematisk
metode.

� Brukermedvirkningogansvarliggjøringfra denungedet gjelder, samtderes
foresatte.

� Mobilisering/ kollektiviseringognettverksmandat
� Benyttelseavmetodeni sammenhengmedfor eksempelnettverksmøter,familierådog

ungdomskontrakter

Intensjonenemed FlipOver:
1. Raskintervenering
Intensjonener i løpetav48 timer, men i de flestetilfeller kommermani kontaktmed foreldreneog
ungdommeni løpetavto til fire dager.Detskaliverksetteshandlingetter førstemøte,ententiltak
fra f.eks.barneverntjenesteneller det privatenettverk(desomdeltar fra det offentlige
hjelpeapparatetmåhaet klart mandatpåhvamankanbidramed).

2. Ungdommensreformulering
Ungdommensegenbeskrivelseavdet somer devoksnesbekymringer
grunnlagetfor møte.

3. Myndiggjøring
Ungdommenjobberfrem sitt egettiltak innenfor det temasombehandles.
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4. Ressurssamling
Ungdommeninviterersitt egetlagtil å delta i endringssprossensammenmed
FlipOveransvarlig.Man ønskerkompetansemangfoldi forhold til ungdommenstemaer.

FlipOvermetodenvarerca.fra et halvtår til et år.
Metodener teoretiskforankret i Bronfenbrenners(1979)systemøkologisketeori.
http://www.salto.oslo.kommune.no/prosjekter_og_metoder/article65872-20258.html

7.4.1.4Familieråd.

Familieråder enavdenevntemetodenei rapporten,denmetodensomhar blitt benyttet mesti
barneverntjenesten,ogbarneverntjenestenhar godeerfaringermedbenyttelseavmetoden.

Familieråder - et møtemellomfamiliensprivatenettverkogoffentligeinstanser.Møtet forberedes,
ledesoggjennomføresut i fra enspesiellstrukturogmålsetting.Enkoordinator,somikkearbeideri
barnevernettil daglig,hjelperfamilienmedå finne fram til hvemsomskalinviteresoghvasomer
deresoppgaverogansvar.

Et familierådkanbrukesi uliketype barnevernssakerog for barn i allealdersgrupper.Målet medet
familieråder å drøftesegfram til en plansomskalbedrebarnetslivssituasjon.

Deter vanligvisdenkommunalebarneverntjenesten somforeslårfor familierå gjennomføreet
familieråd,mensenkeltegangerkontakterfamilienselvbarneverntjenestenmedønskeom å
avholdeet familieråd.

Forberedelsenetil et familierådtar ca.4-6 uker.Enkoordinatorhjelperfamilienmedbåde
planleggingenoggjennomføringenavmøtet. Et familierådskalhasøkelyspåbarnet,derfor deltarde
flestebarni et familieråd.Voksneskalleggetil rette for barnsdeltakelsenår familieråd
gjennomføres.Selvefamilierådmøtet avholdespået nøytraltsted, somfor eksempelbarnehagerog
grendehus.

Møtet er delt i følgendetre deler:
1. Slekt,venner,offentligepersoner,inklusivekoordinatorogsaksbehandler,deltar i førstedelav

møtet.Koordinatorer møteleder.Målsettingener at familienskalfå relevant informasjonfra de
offentligeinstansene.

2. Familiendiskuterersegfram til en plansomskalbedrebarnetssituasjon.Ingenoffentlige
personerdeltar i diskusjonen,heller ikkesaksbehandlerogkoordinator.

3. Nårfamiliener klar til å presenteresinplan, inviteressaksbehandlerogkoordinatorinn igjenpå
arenaen.Koordinatorer møteledernårplanendiskuteres.Barneverntjenestentar stillingtil de
forslagfra familiensomforutsetter barnevernvedtak.

I dealler flestetilfellenekommermanframtil en plansomskalfølgesopp avbåde
barneverntjenestenogfamilien.Detsommaner blitt enigom evalueresvanligvismedet eller flere
oppfølgendefamilieråd.Etoppfølgendefamilierådfølgervanligvissammestruktur oginneholderde
sammetre delene.Ofte vil densammekoordinatorhjelpefamilienmedplanleggingog
gjennomføringavoppfølgendefamilieråd.(Tatt fra Bufetatshjemmeside).
http://www.bufetat.no/barnevern/familieraad/hvordan/



”PåEgneben” - utviklingsprosjektvedrørendeovergangsproblematikkfra barnevernstiltaktil et selvstendigliv.

60

7.4.1.5HousingFirstmodellen.

HousingFirster enmetodesomblir anbefaltavHusbanken,damangekommunerhar goderfaring
medbrukavmetoden.Metodener lite kjent, oghar vært lite brukt i Levangerkommune.
Prosjektgruppenansermetodensomnyttig ifht ettervernavtidligerebarnevernsbarn,damanserat
mankommertil kort medmangeandretiltak, dersomungdommenikkeharen tilfredsstillende
boløsning.Prosjektgruppenvelgerderfor å nevnemetodenher.

1. Boliger enmenneskerett:Boliger engrunnleggendemenneskerettighetogikkeet privilegium
sommanskalgjøresegfortjent til. Boevneskalikkevurderesfør bolig tilbys.

2. Brukermedvirkning:Brukernesegnevalgi egneliv er grunnleggendefor modellen.Vedtildeling
får devalgmellomulikeboliger.I bo oppfølgingblir det heletiden lagtvektpåat det er brukerne
selvsombestemmer.Personaleter gjernemedogdiskutererkonsekvenseravulikevalgog
oppmuntreroghjelpertil medat brukerneskalnåegnemål.

3. Selvstendigeleiligheterspredti vanligeboligmiljø:HousingFirstsprerleilighetene.Deharen
hovedregelom at det maksimaltskalvære20prosentbrukereavHousingfirst i enboligblokk
eller et område.Førinnflytting får brukernevalgetom de vil bo i egenselvstendigboligeller om
devil bo i bofellesskap.Langtde flestevelgeregenbolig,menet lite mindretallavdebostedsløse
velgerbofellesskap.Dettegjeldersærligpersonermeddominerendepsykiatridiagnose.

4. Skillemellomboligogservice:Boligskaltildelesuten at dette medførerplikt til å ta imot
oppfølging.HousingFirststiller likevelkravom at de,engangi uken,skalha tilgangtil boligenfor
å væremedi programmet.Detstillesogsåkravom at brukereskalbruke30prosentav
inntektenesinetil boutgifter.

5. Respekt,varme ogmedfølelsefor alleklienter: Ideologienrundt HousingFirster basertpåpositiv
menneskeforståelse.Brukereskalmøtesmedrespektogpositiveholdningersomogsåinkluderer
medfølelsenår det er nødvendig.Dette hengerogsåsammenmedbrukernes
selvbestemmelsesrett.Manskalrespekteresfor sinevalg.

6. Følgeoppklientersålengede harbehov:HousingFirstharavtalerom oppfølginginnenen toårs
periode,menavslutterikkeet klientforholddersomdet er nødvendigmedviderestøtte.

7. Positivendringsorientering:Punkteneom oppfølginghengersammen.Positiv
endringsorienteringinnebærerat oppfølgerener lydhørfor brukerensønskeom forandring,og
selvstiller segpositivtil å prøveut ting. Dettekanblant annetgjeldetrening- for å kommei
bedrefysiskform, mer yrkesrettetopplæringeller endringavkosthold.

8. Skadereduksjon:I oppfølgingsarbeidetleggesdet opptil at klienteneskalunngåadferdeller
handlingersomkanføre til negativekonsekvenser.Dettekanfor eksempelgjeldebråkeller
unnlatelseavå betalehusleie,somigjenkanføre tit utkastelsefra bolig.

HovedprinsippetmedHousingFirster at bostedsløseskaltilbysboligmedtverrfagligoppfølgingover
tid. Midlertidigeoppholdsstederskalunngås.

Modellenhar i hovedsakblitt benyttet ifht bostedsløsemedalvorligpsykiatridiagnoseog/eller
omfattenderusproblemertil varigbolig.Men slikprosjektgruppaanserdet, kanmodellenogså
benyttesifht ungdommenei målgruppenfor prosjektet,dadisseungdommenealleredeharbehov
for tett oppfølgingogtverrfagligbistandgrunnetulikeutfordringersombl.a.psykiskevanskerog
begynnenderusproblematikk.
http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/forebygge-og-bekjempe-bostedsloshet/housing-first/
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UNGDOM:

Bakom dennestoresvingen
på ein ukjend framtidsveg
ventardet kan hendaingen

somkan styradine steg.
Kvadu gjer og kva somhender,

kor du fer og kossdet ender
- det er berreopp til deg.

Ingvar Moe


