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Endring

“Nåkor det gikk?”,komdet tungpustetfra rullestolen.Jegprøvdeå få kontroll
på stemmen,og hanfortsatte: “Du har fått avdegjaktklærneserjeg.Kordet
gikk?”“Typiskdeg”,svartejeg,“sitte herå dra deg,mensvi andremå reke
etter villreinenpå timevisinnoveri snøkavet”.Hansmiltelykkelig.“Etter tjue
årsopplæringmå dereklaresåpassaleine..”Hantok et dragavpustemaska.
“Det gikkbra,Fredrik,du har gitt ossgodopplæring.Deandrejegernepresset
flokkenoppStorskaret,og vi fikk denrett i fanget.Jeglå baksteinhelladerdu
skjøtstorbukkendengangen”.Hanlysteoppog nikket.“Oddvaret stykke
oppemot Trihøen.Etterat jeghaddeskutt kalven,trakk flokkenovermot han.
Derblebukkenliggende”.“Oddhar alltid værtenluring”, komdet medet smil.
“Simla?” “Denmå vi seetter i nesteuke.Vi haddenokå bærei drittværet”.
“Fortell”, ba han.“Har medvideo”,sajeg. “Skaljeg rigge?”Annehadde
kjøkkendørapå gløtt, og varøyeblikketetter på plassmedkaffeog lefse.Etter
kikkingog mimringtar jegetter jakkami. “Triller du megut et øyeblikk?Anne
vil ikke”. Blikkethansvarklart og trassig.“Du skalsmørekolsen”,skjønnerjeg.
Fredriklysteoppi et smil.“Frekkhar du alltid vært”, svartehan.Vi hangen
halvtimevedhushjørnet.Kveldslysetgikkfra gult til rødt i fjelleneoverfjorden.
Tosvarttrosterveksletpå mollsangen.“Skulleha slutta”, sahan,“for tretti år
siden”,komdet litt etter. “Da haddevi hatt degmedi fjellet i år”, svartejeg.
“At det skalværesåvanskeligå endreinngroddevaner…“

Spørsmåltil rapportensendestil Tore.Andestad@molde.kommune.noTelefon95203742
Alle foto: ToreAndestad
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1.Innledning:
HusbankenogBufetat inviterte i 2011Moldekommunetil å søkeom
kompetansemidler.Ønsketvarå gjøreen bedrejobb medbo� etableringav
barnevernsungdommersomhaddevært i institusjoneller tungekommunaletiltak.
Molde søkteog fikk midler fram til oktober2013. Høsten2012ble det søktom midler
til videreføringavprosjektetover i en driftsfase. Detble innvilgeten videreføring
fram til juni 2014.

Detteer en rapport til Husbankenfra førstedel avprosjektet(forprosjektet).

Begrepsbruk

Målgruppenfor prosjektetvarungdommer(16til 23år) i barnevernetsomhar vært i
fosterhjem,institusjoneller omfattendekommunalehjelpetiltak. Styringsgruppahar
senereinkludert ungemedpsykiskhelsesviktogmedrusvansker.Detteer ungdom
somvanligvisharvanskerpå flere livsområder.� somfor eksempelskole,arbeid,fritid
ogforhold til familie.Flereavdemsliter bådemedsviktendepsykiskhelse,rusvansker
ogatferdsvanskersamtidig.Detteer engruppeungdomen finner igjeni offentlige
utredningerom skolefrafall,om tidlig uførhetogom tidlig marginalisering.I denne
rapportenomtalesde i hovedsaksom«målgruppenfor prosjektet»,«marginaliserte
ungdommer»eller«ungdommermedstoreogsammensattevansker».Begrepet
“marginalisert”visertil ungdomsomer,� eller står i stor fare for å havnevarigutenfor
skoleogarbeidsliv. I noenrapporterbrukesderfor begrepet“varigutenforskap”på
disseungdommene.

Prosjektleder og organisering.

ToreAndestadble tilsatt somprosjektlederi oktober2011.Detble lageten
styringsgruppeogenprosjektgruppe.Gruppeneer bemannetmedkompetentefolk
medlangerfaringfra hjelpetjenesterfor ungdommedstoreogsammensattevansker.
Detteer travle ogengasjertefagfolksomhar stort arbeidspress.Mye avframdriften i
prosjektetmåderfor prosjektlederta ansvaretfor.

Styringsgruppa:
ToneHaukebøSilseth Prosjektansvarligogenhetslederi BarnevernetMolde kommune
HenningFosse Enhetslederi Helsetjenesteni Molde kommune
IngridKrekvik Barnevernslederi Frænakommune
BårdMisund Rådgiverog leder for det boligsosialearbeideti Molde kommune
HeidrunnAvdem SeniorrådgiverBufetat
ToreAndestad Prosjektleder
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Prosjektgruppa
GroStorholm MottakslederNav
AudLisbethLillebostad FlyktningekonsulentMolde kommune
ThoreFolland LederPsykiskhelsei Molde kommune
JannieRasmussen FaglederAmbulantmiljøtjenestei Ressurstjenesteni Molde kommune
UnniRausand Kommunekontakti Bufetat
ElisabethRundtom Barnevernslederi Frænakommune
ToreAndestad Prosjektleder

Prosjektledersbakgrunnogerfaringvil virkeinn påhvilkeproblemstillingersomdet
arbeidesmed,oghvilkeløsningersomforeslåes.Prosjektlederhar langerfaringfra
politiskarbeidi Molde.Detgir innsikt i kommunalorganiseringog
avgjørelsesprosesser.Hanhar sværtmangeårserfaringfra arbeidmedungdommer
medstoreogsammensattevanskerogderesfamilier.Fortiden lederhanet
tiltaksteami barnevernetmedtre miljøterapeuter.Teametjobber i grenselandet
mellomkommunaleheldøgnsoppfølgingog institusjonsplassering.Teamethar fulgt
en del ungdommerover i egenboligde sisteårene.

Etgodt prosjektstartermedutgangspunkti denkunnskapenandrealleredehar
utviklet. Prosjektlederhargått gjennomen langrekkeaktuellerapporterved
oppstartavprosjektet.Endel avde mestaktuellerapporteneer tatt medi
referanselisten.

Husbankenhar i flere år hatt ungdomsomsatsningsområde.Enrekkeprosjekter,
tiltak ograpporterpåområdeter finansiertmedkompetansemidlerfra Husbanken.
Desisteti årenehardet vært forsketmyepåungdommedstoreogsammensatte
vansker.Myeavfokusethar værtpåeffekter avuliketiltak. Norskog internasjonal
erfaringmedbruk avinstitusjoner,fosterhjem,hjelpetiltakognærmiljøbasertetiltak
er vurdert.Forskningenomfatter ungdommedstor psykiskhelsesvikt,ungdommed
rusvanskerogungdommedatferdsvansker.Deter gjennomførtflere prosjekterder
en harprøvdut ulikemodellerfor bo� etableringavungdomsomhar vært i
institusjon.
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1. Vet vi allerede det vi trenger?
Mangeavprosjekteneogforskningenendermedde sammekonklusjonene.
Rapportenevisergodt samsvarmellomforskningsbasertogerfaringsbaserte
konklusjoner.Ofteer det de sammehovedpunktenesomtrekkesfram for at en skal
lykkesi boetableringsarbeidet.

� Detmåværetilgangpåegnetbolig.

� Ungdommenmåhatilstrekkeligmedinntekter til å finansiereboligog
livsopphold.

� Ungdommentrengertilretteleggingpåflere livsområdersamtidig.Boliger bare
ett elementi det å mestreovergangentil et selvstendigvoksenliv.Enlykkesbest
dersomungdommener i arbeideller skole.Ungdommenmåtil en vissgradha
styringpåforholdet til venner,fritid, rusingoglignende.

� Ungdommenmåhaet åpentognært forhold til en somharansvaretfor å følge
oppungdommenfør, underogetter boetableringen.

I flere avprosjekteneer kulepunkteneoverbehandletmer detaljert. Flereav
prosjekteneharutviklet veiledere,bruksanvisningerogmanualerfor å sikreat det
gjøreset kvalitativtgodt arbeidmedboetableringene.Flereavdisseveilederne
byggergrovt sett påden teorienogmetodikkenen finner igjeni tiltak somACT, Flip�
over, MSTogWrap� around.
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Valg av strategi

Troligharde medansvarfor boetableringalleredetilgangtil denkunnskapenog
metodikkende i hovedsaktrengerfor å lykkes.Med de grunnleggendeprinsippene
påplass,gjenstårå finne godelokaleløsninger.Enkandavelgeto strategier:

1. Lageet spesialtiltakfor målgruppen
Kommunenkanlageet egetlokalt boetableringsprosjektfor målgruppenunge
mellom16og23 år medstoresammensattevansker.Fordelenmeddenne
strategiener at andreetater ogvirksomheteri kommuneni stor gradkan
fortsette somfør. Ulempener at prosjektetkangåopp i limingennårpengenetar
slutt eller ildsjelerfinner annetarbeid.Deter langtradisjoni Norgefor å starte
nyetiltak ogprosjekternårnyeproblemstillingerkommeri fokusogskalløses.
Konsekvenserer at stadigstørredeleravhjelpetjenesteneendermedet smalere
arbeidsfelt.Påkommunaltnivåenderenofte medet fraksjonerttjenestetilbud.
Størrekommunerkanfristestil å lageet egetteam,elleren egenenhet for å
følgeungdommeri målgruppenover i egenboligogegetarbeid.Denneenheten
mådata en grensedragningi forhold til andredeleravhjelpetjenestenesom
alleredehar en ansvarfor oppfølgingavdisseungdommene.Ungdommenevil ha
kravpå tjenesteretter skolelovgiving,barnevernslovgiving,helseog
omsorgslovgivingogsåvidere.Omfordelingavansvarogroller har alltid vært et
konfliktområdei arbeidslivet.Enenderlett i “spillet om ansvar”.Nåren tar et steg
fram,blir resultatetofte at andretar et stegtilbake.Andreenheterhar daet stort
behovfor å leggesindel avansvaretfor dissekrevendeungdommeneover i det
nyeteametellerenheten.

2. Tilpasseeksisterendetjenesteapparattil nye utfordringer
Kommunenkanendreorganiseringogarbeidsmåteri det tjenesteapparatetde
alleredehar.Damådet ordinæretjenestetilbudetfangeroppbehovene
målgruppenhar i overgangentil et selvstendigvoksenliv.Deter krevendeå endre
etablertestrukturer.Enheterogvirksomheterer tilpasseten type måloppnåelse.
Ofteer de organisertfor godmåloppnåelsepåsinekjerneområder.Deter dette
de blir målt på.Men summenavde kommunaleenhetersprioriteringertrenger
ikkegi det bestetilbudet for kommunensomhelhet. Overår er enheters
samarbeidsformer,arbeidsmåterogsosialestrukturerautomatisert.Endring
kreverfokusi langtid, helt fram til denyearbeidsmåteneer automatisert.

Kommunal tilpasning

Rapporterogutprøvingfra andreprosjektergir en greioversiktoverhvilkeelementer
sommåværepåplassveden godboetablering.Utfordringener daå innpassedette i
kommunenseksisterendetjenestetilbud.Kommunerharorganiserttjenestetilbudet
sitt ulikt. Kommunerhar ulikt antall tilsatte ogdet er forskjellerpåde tilsattes
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kompetanse.Deter derfor rimeligå kartleggehvordankommunenløserboligsosiale
utfordringer i dag,før en eventueltarbeiderfor endringeri kommunalorganisasjon.
Allekommunerharen unik flyt i kommunikasjonogtjenesteproduksjon.Endringer
måsålangtmuligtilpassesde prosedyrerogarbeidsmåterkommunenalleredehar.
“Påegnebeni Molde ogomegn”skali utgangspunktetarbeidefor å dekke
boligsosialebehovhosbarnevernsungdomi aldersgruppen16 til 23år medstore
sammensattevansker.Damåen gjøreet strategiskvalg:

� Skalen lageegneordningerfor dennegruppen?Skalenhaegen
søknadsprosedyre,egneoppfølgingstjenester,egnefinansieringsordningerog
egneboligerfor dennemålgruppen?

� Skalen sålangtrådbrukede “normale” ordningeneog tjenestenei kommunen
ogsåfor dennemålgruppen?Ungdommeneplasseresdaom mulig inn i en vanlig
kommunalogprivat bygningsmasse.Debrukersammesøknadsskjemasomalle
andresomtrengerkommunalbistand.Deskalsålangtråd brukesamme
finansieringsordningersomandreungdommer,ogde skalfortrinnsvisinn i vanlige
jobberogpåvanligeskoleplasser.Eneventuellkommunaltilpasningkommerda
somen individuelltilpasningpå toppenavde “normale” kommunaletjenestene.

Vanligetjenesterogprosedyrerer ofte automatiserthoskommunalttilsatte. “Slikgjør
vi det her hososs”.I en travelhverdager det dissesomblir brukt. Særordningergir
ofte merarbeidogblir fortere glemtnåren prosjektperiodeer over.Vanligvisbør det
derfor skjeen meglingmellom“normale” ordningerogde behovenemålgruppahar.
Enmådaendrekommunalorganisasjonog tjenesteflytslikat de klarerå fangeopp
behovenetil ungdommermedstoresammensattevansker.Detteer i samsvarmed
strategi2 påside8.

Enavutfordringeneer at kommunalorganisasjoner i endring.Rigideprosedyrerblir
fort utdatert ogglemtdersomdenkommunaleorganisasjonenrundt er i endring.
Molde kommuneharvært i endringi heleprosjektperiodentil “Påegnebeni Molde
ogomegn.”Barne� ogfamilietjenestener lagt ned.Barneverneter blitt enegen
enhet.Molde utleieboligerer slått sammenmedMoldeeiendom.Deter opprettet et
egetkontor medansvarfor tildelingogkoordineringavtjenester(KTK).Endringeri
barnevernslovener underveis.Endringenvi gi kommuneneet størreansvarfor
målgruppen,oginstitusjonsomsorgenvil leggesom.Samhandlingsreformennærmer
segområdenerusogpsykiskhelse.

Målgruppenfor «Påegnebeni Moldeogomegn»har vanligvisvanskerpå flere
livsområder.Enrekkeetater haret delansvarfor heleeller deleravmålgruppen.
Tjenestertil målgruppenmålevereskoordinertogsamtidig.Dekommunale
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omorganiseringenemågjøresslikat kommunenbedrersinemuligheterfor å gi
ungdommermedstoresammensattevanskeren godovergangtil voksenlivet.

3. Avgrensninger og valg av strategi i “Påegne ben i Molde og omegn.”

Enmåvite hvoren er for å kommedit en vil. Valgavmålogstrategigjøresbestpå
basisavet kunnskapsgrunnlag.Prosjektlederharderfor gått gjennom
kunnskapsstatuspåområdeneboetableringavungdom,effekter avbarnevernstiltak
sominstitusjonerog fosterhjemogkommunalorganiseringavhjelpetiltak. Her
gjengiskort kunnskappå tre temaområder.Baki rapportenfinsenreferanselistetil
en del avde prosjektersomomhandlertiltak for ungdommedstoresammensatte
vansker.

Hva sier ungdommene om tjenestetilbudet?

Bufdirektoratethar i et samarbeidmeden rekkesentraleoffentligeinstansergått
gjennomkunnskapsgrunnlagetom marginaliserteungdommer.Kunnskapener
oppsummerti 2013i Oppslagsverk«Hvordankanvi hjelpeungdomsomstår i fare for
å falle utenfor skoleogarbeidsliv?» Oppslagsverketbyggerpåen langrekke
utredningerograpporterom marginalisertungdom.

Rapporten fra Nordlandsforskning og andre forskningsprosjekter på dette området er
relativt entydige når det gjelder hvilken oppfølging og hjelp ungdom i målgruppen
etterspør: tilgjengelige, fleksible og sammensatte tilbud, og voksne som motiverer og
gir tett oppfølging fremheves som viktige suksessfaktorer. s 14
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Mange av ungdommene som er intervjuet i de nevnte forskningsprosjektene opplever
det som vanskelig å forholde seg til offentlige systemer og tjenester. De uttaler at det er
vanskelig å forstå informasjon som blir gitt og at det er krevende å få oversikt over
ordninger som finnes. Mange gir tilbakemelding om at det ofte tar lang tid å få hjelp.
Noen ganger kan også negative erfaringer fra tidligere kontakt med hjelpeapparatet
føre til at ungdom blir passive eller unnvikende til å ta imot hjelp. Det er viktig at
ungdommene opplever at det er lett å komme i kontakt med noen som kan tilby hjelp. s
14

Flere forteller at tilbud for å styrke ungdommenes skole� og arbeidstilknytning i for
liten grad tar hensyn til de tilleggsbelastningene ungdommene har. Tilbudene må i
større grad ta utgangspunkt i ungdommenes helhetlige livssituasjon. I forskning på
ettervern for ungdom som har kontakt med barnevernet understrekes betydningen av
at oppfølgingen må være flerdimensjonal og bestå av en pakke av ulike tjenester.
Sentrale elementer er økonomisk støtte, boligtilbud, å stimulere til utdanning og arbeid,
og praktisk og emosjonell støtte. s 15

Ungdom er ikke alltid like bevisste på hvilke tjenester de til enhver tid har kontakt med.
Ett fellestrekk ved forskningen på dette området er at ungdom spesielt fremhever møtet
med enkeltpersoner som de kan få en god relasjon til; voksne som kan opptre som en
veileder og motivator og som et bindeledd til de ulike hjelpetjenestene. Eksempler på
slike betydningsfulle voksne kommer fra alle deler av hjelpeapparatet, men det kan
også være voksne som arbeider innenfor ungdomsklubber, utekontakt og
frivillige organisasjoner. Stabile voksne, som bryr seg og som er tilgjengelige for
ungdommene over tid, bidrar til at ungdommene i større grad klarer å nyttiggjøre seg
tiltak og at tiltak fra ulike tjenester oppleves som mer koordinert. s 15

Deflesteavdisseungdommeneharhatt kontaktmeden langrekkehjelpetjenester
ogendaflere saksbehandlereogbehandlere.Dehar datrolig liten tillit til at enny
saksbehandlereller tjenestevil tilby demnoekvalitativt annet. Deopplever
tjenestetilbudenesomuoversiktligeoghar vanskermedå gjengihvilketjenesterde
har fått oghvemde harvært i kontaktmed.Ungdommeneharet annet
tidsperspektivennde flestehjelpetjenester.Detsomer «rask»saksbehandlingfor en
etat kanopplevessomlikegyldighetogmanglendehjelp for enungdom.
Motivasjonenrekkerikketil saksbehandlingener unnagjort,ogungdommenuteblir
derfor fra avtaler.

Mangeavungdommeneer tilbudt «deltjenester»avhjelpeapparatet.Dehar hatt
kontaktmedPPTogfått ekstratimerpåskolen.Deharhatt kontaktmedsomatiske
helsetjenesterfor ulikeplager.Dehar fått tilbud om arbeideller praksisplassgjennom
Nav.Mangeavdemharvært innomBupfor utredningeller samtalerom psykisk
helse.I mangetilfeller har ungdommenogfamilienparallelthatt kontaktmedflere
hjelpetjenestersamtidig.I andretilfeller harde vært innomhjelpetjenesteneetter
tur.

Ungdommeneforteller at de harhatt besterfaringder de harmøtt tilgjengelige,
fleksibleogengasjerteenkeltmenneskeri hjelpetjenestene,somhargitt hjelppå flere
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livsområdersamtidig. Særligframhevesvoksnesomhar fulgt demover lengretid,
uansetthvilkedeltjenesterdehar fått.

Hvordan fungerer dagens tilbud/tjenester

Organiseringavhjelpetjenesteneomtalesi kapittel 3 i BufdirektoratetsOppslagsverk
«Hvordankanvi hjelpeungdomsomstår i fare for å falle utenfor skoleog
arbeidsliv?».Sitateneunderer begrunnetut fra nyereforskningpåtjenesteområder
somer viktigefor ungdommedstoreogsammensattevansker.

Ungdom som er marginalisert har jevnt over hatt et dårligere utgangspunkt i
oppveksten enn normalbefolkningen. De har ofte flere og mer sammensatte
problemer som gjør at de er dårligere rustet til å takle forventninger og press
på blant annet skolen og i arbeidslivet.

Det understreker at ungdommene vi her snakker om ofte har behov for
helhetlig oppfølging og et bredt spekter av tiltak, som i sin tur fordrer både god
koordinering og samordning av tjenesteapparatet.

I en evaluering av tilbudet fra helsestasjons � og skolehelsetjenesten og PP�
tjenesten til barn og unge med psykiske vansker, finner man for eksempel at
brukerne har stor grad av tilfredshet med den enkelte tjenesten. Brukerne
rapporterer imidlertid om at de er langt mindre fornøyd med samordningen av
de ulike tilbudene, og at de heller ikke var fornøyd med
informasjonsutvekslingen og avklaringer av ansvarsforhold mellom tjenestene
(Sitter 2008 i NOU2009:22),

En rapport om samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering og
«utenforskap» blant ungdom peker på at tjenesteapparatet fremstår som
fragmentert for ungdommer, og at ansatte opplever at de mangler nødvendig
handlingsrom for å kunne samle seg om felles, langsiktige og forutsigbare
tiltak. Det er også vanskelig å få oversikt over alle aktørene på feltet.
Forskningsrapporten konkluderer med at det er grunn til å stille spørsmål ved
effektiviteten i organisering og utforming av dagens tiltaksapparat.

I 2008 gjennomførte landets fylkesmenn og Helsetilsynet i fylkene tilsyn med
kommunenes samarbeid om tjenester til utsatte barn på oppdrag fra Barne� og
likestillingsdepartementet. De så spesielt på kommunenes tilrettelegging og
oppfølging av samarbeid mellom barnevern � , helse� og sosialtjenester til barn i
skolepliktig alder, og til ungdom i alderen 18–23 år. I rapporten fremkommer
det at det i mange kommuner ikke legges til rette for at det samarbeides slik at
barn og unge får riktige tjenester til riktig tid.

Marginalisertungdomhar jevnt overflere ogmer sammensattevansker.Ansvaretfor
oppfølginger derfor spreddut overen rekkkommunaleenheterogstatlige
virksomheter.Enkeltvirksomheterkanhverfor segleveregodetjenester,menfor å få
tilstrekkeligeffekt måtjenestenelevereskoordinertogsamtidig.Tjenesteapparatet
framstårgenereltsomfragmentertog ineffektivt for ungdommermedstore
sammensattevansker.Mangeansatteoppleverat tjenesteapparateter organisert
slikat de ikkehar anledningtil å leverelangsiktigeogforutsigbaretiltak. Dettesyneså
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væreet særligproblemoverformarginalisertungdomi overgangentil et selvstendig
voksenliv.

Hva gir endring?

Allehjelpetiltaker ment å gi endringeri ungdommensog familienssituasjon.I kapittel
3 i BufdirektoratetsOppslagsverk«Hvordankanvi hjelpeungdomsomstår i fare for å
falle utenfor skoleogarbeidsliv»gåren gjennomnoenmuligetiltak somkangi mer
effektivetjenester.

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) er en samarbeidsmodell fra Socialstyrelsen i Danmark
som nå prøves ut i norsk versjon i åtte kommuner. En av modellens målsetninger er å
forhindre oppfølgingsbrudd og styrke de ulike etatenes samarbeid og koordinering av
hjelpetiltak i arbeidet med barn, unge og foreldre som trenger bistand og oppfølging.

Forskning viser at ungdom selv uttrykker ønsker om et tilbud som tar utgangspunkt i
deres helhetlige livssituasjon og behov. Det mange etterspør er voksne som kan være en
veileder og motivator, og som kan fungere som et bindeledd til de ulike
hjelpetjenestene.

Et viktig budskap er at ungdommen trenger faste personer å forholde seg til, som viser
vei og tror på dem og setter grenser der det trengs. Erfaringen til kommuner som har
deltatt i BLDssatsing «Utsatte unge 17–23 i overgangsfasen» er at individuelle tiltak
som er skreddersydd for den enkelte ungdom har hatt høy grad av måloppnåelse. I disse
tiltakene fremstår tett, tillitsfull oppfølging som avgjørende for at ungdommene blir i
tiltaket, oppnår målene som er satt og kommer seg igjennom tiltak.

Et sentralt element ved losfunksjonen er at det fokuseres på relasjonsbygging og
mestring. Det som ser ut til å være suksessfaktorer ved funksjonen er tillit og
tålmodighet. Andre faktorer det pekes på er at personen som innehar en losfunksjon
ikke er ansatt i en spesiell faginstans (som ungdommen kanskje har negative erfaringer
med), og at stillingen bør ha en ubyråkratisk tilnærming.

Fragmentertehjelpetjenestergir lett mangebrudd i endringsarbeidet.Stadignye
behandlereogsaksbehandlereintroduseresfor ungdommenogfamilien.Sentraltfor
å lykkeser enbærenderelasjontil en hjelpersomkanmotiveretil endringover tid, i
mangetilfeller overår. Hjelperenskalværeen losgjennomen fallgardavrus,
kriminalitet,psykiskevansker,skolenederlagogover i et smult farvannmedfast
etableringi skole,arbeidogegenbolig. Losenmågi tett oppfølgingover langtid.
Losensviktigstearbeidsredskaperer relasjonsbyggingogmestring.

Gjennomgangenoverviserat det i stor grader samsvarmellomdet ungdommene
ønskersegavhjelpeapparatet,ogde tiltak forskningenviserhareffekt på
ungdomsgruppen.Tiltakeneer enkleogsamsvarergodt medpensumtil de fleste
hjelpearbeiderutdanninger.Pådenandresidenvisergjennomgangerav
hjelpetjenestenefor marginalisertungdomat de er organisertslikat de generelthar
vanskermedå leveretiltakenemedbesteffekt. Nårdet er såenkelt,hvorforer det
likevelsåvanskelig?
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Oppsummeringeneoverbyggerpågjennomgangavtiltak oghjelpetjenesteri et
utvalgkommuner. Kandet tenkesat situasjonener vesentligannerledesi Molde og
Romsdal?Detservi nærmerepå i nestekapittel.

4. Når det er så enkelt, hvorfor blir det likevel vanskelig?
Moldekommunehar boligerogfagfolk,hvorforer likevelboetableringen
vanskeligøvelse?

En oversikt over Molde kommunes ordninger for hjelp til boetableringer

Prosjektledervarkjent medat Molde kommunehaddevedtatt enboligsosial
handlingsplanet halvårfør prosjektstart.Hantok derfor kontaktmedkommunens
ansvarligefor det boligsosialearbeidet.Hanvarukjent medat det varsøktogtildelt
midler til «Påegnebeni Molde ogomegn».Dette til trossfor at Molde kommune
haddehatt enomfattendesamarbeidsavtalemedHusbankengjennomdesisteårene.
Detteaktualisereri utgangspunktetbehovetfor godkommunalkoordinering.Vi var
enigeom at «Påegnebeni Molde ogomegn»måseespåsomet delprosjektunder
kommunensgenerelleboligsosialearbeid.«Påegneben i Molde ogomegn»harda
somet hovedansvarå ivaretaungdommedsammensatteogomfattendevanskers
behovi Molde kommunesboligsosialearbeid.Denneinnplasseringenharseinerefått
støtte avprosjektetsstyringsgruppe.
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Molde kommunesboligsosialehandlingsplanfra 2002var rette mot å dekke
behovenefor utsatte grupper.Våren2011vedtokMolde kommunestyreen ny
boligsosialhandlingsplanfram til 2020. Hervelgerkommunenenny strategi:»

I ny boligsosial handlingsplan for kommunen foreslår en målområder som er generelle,
der kommunen enten aktivt selv, eller ved påvirkning av andre aktører, kan påvirke de
faktorer som innvirker på det boligsosiale arbeidet. Ved hjelp av lovverk, statlige
virkemidler og egne virkemidler forsøker en å se det boligsosiale arbeidet i et helhetlig
samfunnsmessig perspektiv. En forsøker å tenke boliger til vanskeligstilte som en tenker
om boliger til øvrige deler av befolkningen, der hovedmålsettingen må være at alle, så
langt det er mulig, skal gjøres i stand til å bo i egen eiet bolig. Innholdstjenestene,
(kommunal tjenesteyting) må være knyttet til den enkelte etter individuell vurdering,
og ikke være knyttet til boligtypen.»

Planenunderstrekerat egnetboliger et grunnleggendegodesomalleinnbyggereskal
ha tilgangtil. I perioderhar kommunenhatt egneboligerfor spesielleutsatte
grupper,for eksempelrusgiftmisbrukere.Kommunaleenheterharadministrertegne
boligerfor egnebrukere.Dethargitt opphopingavbrukeremedspesiellevanskeri
noenboområder,medpåfølgendeproblemer.I perioderharenheteneikkehatt
egneteleietageretil sineboliger.Husleiefor ubrukteboligerblir da fakturert enheten.
Vedlikeholdogutleie avboligerer et egetfag.Deflestekommunaleenheterhar ikke
denkompetansen.Ut fra denneerfaringenble Moldekommunesboligerlagt inn
underMoldeutleieboligerKF.Tidligerevarkommunaleutleieboligerrimelige.Husleie
dekketikkekapital� ogdriftskostnader.Ogsåleietageremedgodbetalingsevneble
subsidiert.Kommunestyretharvedtatt at MoldeUtleieboligerskalta «gjengsleie».En
eventuellsubsidieringskaldaskjegjennomgenerelleordningersombostøtte,eller
gjennomindividuellevurderingerfra Nav.

Molde utleieboligerer nåslått sammenmedMolde eiendom.Moldeeiendomhar
ansvaretfor å kjøpeinn nyeboliger.Kommunaleenhetermelderinn sinegenerelleog
spesielleboligbehovtil Molde eiendomgjennomKTK.Enhetersomserat det mangler
egneteboligerfor ungdommedstoresammensattebehovmådadokumenteredette
ogmeldefra. Molde eiendomfremmerdaen saktil kommunestyretmed
utbyggingsbehovoginvesteringsbudsjett.Dettegjøresnormalt i forbindelsemed
behandlingavbudsjettog langtidsbudsjetti desemberhvert år.

Dissevedtakeneharkonsekvenserfor hvilkestrategien velgerfor boetableringav
ungdommedspesiellebehov. Ut fra kommunenserfaringbør ikkefor eksempel
barnevernetkjøpeinn ogdrifte egneboligerfor noenavsinebrukere. Demåbruke
det kommunaleeller privateboligmarkedet.I tilleggkanen toppe oppmed
individuelleordningerder behoveneer til stede.
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Molde kommuneharvalgten organiseringetter «Bestiller– utfører» modellen. Egne
tilsatte tar i mot søknaderogvurdererom søkerhar rett til et kommunaltgode.Det
gjøresdavedtakom rett til,� ogomfangavtjenester.Andreenheteri kommunenskal
da leveredissetjenestene.Kortetter oppstartav«Påegnebeni Molde ogomegn»
blir kontoret for tildelingogkoordinering(KTK)opprettet. Tildelingavbolig leggestil
KTK.EnegensaksbehandlervedKTKutredersøknaderom kommunalbolig.Vedtak
gjøresi et fellesmøtemellomKTK,MoldeEiendomogi noentilfeller tilsatte ved
kommunaleenhetersomfor eksempelNaveller Ressurstjenesten(rus). Vedtakom
andretjenesterpåområdetpsykiskhelsegjøresavKTK,ofte i et møtemedtilsatte i
tjenesten.Ressurstjenestenfatter selvvedtakom oppfølgingavungdompågrunnlag
avegenvurdering.KTKer innenåren brukertrengerhjelp fra pleie� og
omsorgstjenestene.Barnevernetgjøregnevedtakom tildelingavtiltak.

Somfølgeavomorganiseringenavdet boligsosialearbeidetmåtte det lagesnye
reglerognyesøknadskjemafor tildeling avkommunaleboliger.Prosjektlederkoblet
segpådette arbeidetfor å sikreat behovenefor ungdommedomfattendeog
spesiellebehovble ivaretatt . Regelverketer nåvedtatt.

Innholdstjenester i Molde kommune

I Molde kommunesboligsosialehandlingsplanframheves:

«Den største utfordringen kan kanskje bli å samordne og koordinere den kommunale
tjenesteytingen. Dette nødvendiggjør muligens også organisatoriske endringer i forhold
til dagens situasjon.»

I planenstårdet at Moldekommunemåsørgefor en overordnetsamordningog
koordineringavalle innholdstjenesterknyttet til vanskeligstiltemedmangelfull� , eller
manglendeboevne. I planenstiltaksdeler dette presiserttil:

� Kartleggeallekommunaleinnholdstjenester
o Starteutredningavsamordningavkommunensinnholdstjenester

� Gjennomføresamordningavkommunensinnholdstjenester.
o Etablereoverordnetsamordningsfunksjonfor kommunale

innholdstjenester.

Med dette utgangspunktetvardet naturligat «Påegnebeni Molde ogomegn»særlig
konsentrertesegom innholdstjenesterfor prosjektetsmålgruppe.

Nav,rehabiliteringsteamfor psykiskhelse,miljøterapeuteri Ressurstjenesten,Barn
underomsorgsgruppai barnevernetogmiljøterapiteameti barnevernet(U9K)har i
flere år arbeidetmedblant annetboetableringavungdom.Prosjektlederintervjuet
flere i kommunalehjelpetjenesterom problemstillingen.Tilsattei PPT,barnevern,
tjenestenfor psykiskhelse,ressurstjenesten(rus),oppfølgingstjenesten,
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flyktningetjenesten,Moldeutleieboliger,Nav,rådgiverei videregåendeskole,
kontoret for tildelingogkoordineringmedflere ble intervjuet. I flere avtjenestene
deltok prosjektlederpå teammøterfor å få medsegbreddeni teametserfaringer.Ut
fra intervjueneble generertnoenhovedutfordringer:

� Vanskebildetog tilnærming er i hovedsaklik for ungdommermed
barnevernsproblematikk,rusvanskereller vanskermedpsykiskhelse
Boetableringfor barnevernsungdomlignet til forvekslingpåboetableringfor
ungdommedrusvanskerogvanskermedpsykiskhelse.Fordissevarproblemene
medå skaffebolig,finansiereboligoginnbo,praktiskhjelp til etableringi boligog
opplæringogoppfølgingi boligganskelik. Miljøterapeuteri Ressurstjenesten
(rus),rehabiliteringsteamfor psykiskhelseogbarnevernbrukte langtpåveg
sammeteoretiskeogmetodisketilnærmingfor å løsedisseutfordringene.

� Ungdommenehaddevanskerpå flere livsområdersamtidig
Dissetjenestenearbeideti stor gradmedungdommersomvarunder
marginalisering.(SeVistaAnalyserapport 2010/7) Et fellestrekkfor disse
ungdommenevar at de haddevanskersamtidigpå flere livsområder.Flerehadde
svakeller ingentiknytningtil skoleeller arbeid.Demangletpraktiskeferdigheter
til å bo for segselv.Dehaddeikkeøkonomieller styringpåøkonomitil egen
boetablering.Ungdommenehaddejevnt overet problematiskforhold til familie
ogslekt.Dehaddeofte problemerknyttet bådetil rus,atferd ogpsykiskhelse.

� Ungdommenesulike vanskergriper inn i hverandre
Ungdommenesvanskergriper inn i hverandre.Rusingmedvennerpåkveldgjorde
at de for eksempelsnuddedøgnetogramlet ut avskoleogarbeid.Ungdommene
havneti utakt meddøgnrytmentil naboerog familie.Detskaptekonflikter som
igjengjordeat de trakksegunnavoksneressurspersoner.Resultatetkunnebli
mer rusingogstørrevanskermedpsykiskhelse.

� Hjelpenmå giskoordinert ogsamtidig
Forå hjelpedisseungdommenemåen arbeidepå flere avproblemområdene
samtidig. Dethjelper lite at Navsøkerom boligogbetalerfor innbo,depositum
oghusleiedersomfesterogrusingpåkveldgir utkastelse.Dethjelper lite med
kostbarespesialundervisningsoppleggdersomenmangleregenboligogblir
boendepåmadrasshosenkompissomer storbrukeravrusgifter.Dethjelper lite
medbehandlingfor rusvansker,vanskermedatferd ogpsykiskhelsedersomdu
er blakk,uten boligogmedsvaktilknytningtil familieogmangleret positivt
nettverk for øvrig.

� Deulike deleneavtjenesteapparateter gjensidigavhengigavhverandrefor å
lykkes
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Tjenesteapparateter fraksjonert.Detjenesteneen marginalisertungdomtrenger,
er spreddpåulikedeleravdet kommunaleogstatligetjenesteapparatet.Navkan
søkeom boligogfinansierebolig,mende har ikkemiljøterapeutersomkanfølge
opp i ogutenfor boligen.Demåhentesinn fra andrekommunaleeller statlige
enheter.Navi Molde taper mangehundretusenkronerhvert år grunnet
manglendeinnbetalingavhusleie,utkastelserogtapt depositum.Molde eiendom
kaninnvilgebolig,menNavmåfinansiereboligogandredelerav
tjenesteapparatetmåfølgeopp ungdommeni bolig.Molde eiendomhar
lovhjemmelfor tekniskettersynavbolig,menhar ikkekontroll medhvordan
leietagerellersklarerseg.Deresvirkemiddeler purringogutkastelse.Deharofte
en opplevelseavat noeholderpåå gågalt,menvet ikkehvemi hjelpetjenestene
de skalkontakte.Deharvanligvisheller ikkehjemmelfor å kontakte
hjelpetjenester.EtterutkastelsestårungdommenigjenpåNavogber om ny bolig
ogpengertil depositumoghusleie.Miljøterapeuteri rehabiliteringsteamfor
psykiskhelse,rusogbarnevernserat enungdomharbehovfor egenbolig,
økonomiskstøtte,oppfølgingpå fritid oghjelp til meklingmedfamilieog
tilrettelagte oppleggi skoleeller arbeid.Men de er avhengigeavat andre
instanserlevererdette koordinertogsamtidig.

� Utfordringer medet fraksjonert tjenestetilbud
Ungdommenei målgruppenfor «Påegnebeni Molde ogomegn»er avhengigav
at tjenesteapparatetlevererkoordinerteogsamtidigetjenester.Tjenesteneer i
dagspreddpåen ulikekommunaleogstatligeenheter.Mangeavdissehar et
delansvarfor ungdommen.Tjenesteneer organisertgjennomulikeenheter.
Tradisjoner,kultur og lovverkavgjørhvilkeoppgaverdenenkelteenhetslederog
saksbehandlerprioriterer. Deflesteenheteri Molde er pressetpåøkonomiog
saksbehandlerkapasitet.Enhetslederneblir i hovedsakmålt påsine
kjerneoppgaver.Daer det tyngreå få til spleiselagmellomsaksbehandlerei flere
ulikeenheter.Fordimangeharet delansvargårdet myetid til å koordinere
tjenestene.Deter ingenfellesføringerpå tversavenhetersomdefinererhvem
somskalleverehvilketjenestertil hvilketid for ungdommene.Miljøterapeutene
brukermyetid påå få andreenhetertil å leveresinedeltjenestersamtidigog
koordinert.Detvariererfra saksbehandlertil saksbehandlerinnenforenhetenhva
somleveresavtjenester.Miljøterapeuteneoppleverstor turnover i noen
enheter.Deter derfor stadignyesaksbehandleresomikkekjennerverken
ungdommeneller saksfeltet.Flereavmiljøterapeuteneforteller at de innimellom
hargitt opp heleboetableringen.Debaresenderenmeldingtil Navom at de må
ordneopp.Noengangersenderdeungdommenfor eksempelpåNavaleine,
samtidigsomde vet at ungdommenogNavikkeklarerå finne ut avutfordringen.

� Stafettsamarbeidframfor dugnadssamarbeid
Målgruppenfor «Påegnebeni Moldeogomegn»er godt kjent avde kommunale
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ogstatligehjelpetjenestene.Marginaliseringsløpetdereshargått overår.En
gjennomgangaven del journalerviserat de i løpet avoppvekstenhar vært i
kontaktmedhelsesøster,skolenesrådgivere,OT,Ppt,primærlegeogBup.Lenger
ut i marginaliseringsløpetblir de henvisttil barnevernetogendel avdemfår etter
hvert kontaktmedpoliti, kriminalomsorgenogressurstjenesten(rus).Ofte
arbeideren tjenestemedungdommenogfamilieni en periode.Nårdet ikkeviser
segtilstrekkelig,henvisesungdommenogfamilienvideretil en ny tjeneste.For
mangeavdisseungdommeneogfamilienearbeiderhjelpetjenesteneetter
hverandre,og ikkesamtidigogkoordinert.

� Intern arbeidsdeling,sykmeldingerog turnover gir brudd i relasjoner
Intern arbeidsdelingi tjenestenegir ogbrudd i relasjonene.HelsesøstreogPpter
ofte knyttet til bestemteskolereller skoletrinn.Nårdennegrensenkrysses,byttes
behandlereller saksbehandler.Barnevernstjenesteni Molde er delt i
mottaksgruppe,undersøkelsesgruppe,tiltaksgruppeoggruppefor barnunder
omsorg.Selvmedet normalløpmåungdommerog familienpåregneå bytte
saksbehandlereogbehandlere.I tilleggtil dette kommerutilsiktedebrudd.I flere
avde kommunalehjelpetjenesteneer det høyturnover.Tilsattebytter stilling,blir
langtidssykemeldteeller tar ut permisjoneri forbindelsemedfødselogomsorg
for småbarn.I tillegger kommuneneunderomorganisering.Detstartesogen del
tiltaksprosjektermedsmalemålsettingersomleverut tilskuddsperioden.Endel
avde tilsatte fortsetter dai andrekommunalestillinger,ellergårover i andre
prosjektermeden litt annenmålsetting.

� Arbeidsdelingenmellom tjenester og internt i tjenestenegir flere utfordringer
Samarbeidetmellomtjenesterblir uoversiktlig.Saksbehandleremisteroversikten
overhvemsomgjørhvai andretjenester.Mer tid trengstil koordinering.
Samarbeidsmøteneblir større.Det tar langtid å finne møtetidspunkterder alle
kanmøtes.

Det tar tid å læreoppnytilsatte.Det læresførstopp i tjenestensregelverkog
saksbehandlingsprogram.Somnytilsatt i en tjenestevil en trolig førstbruke
tjenestensmer standardiserteløsninger.Detgårlengretid for å mestre
kompliserteskjønnsmessigesamarbeidsordningermedandretjenester.Erfarne
saksbehandlerekanfå uklareogulikesvaralt etter hvemi en samarbeidende
tjenestesomfår saka.

Endel avfamilieneogungdommenehar overår hatt kontaktmeden langrekke
tjenesterogendaflere saksbehandlereogbehandlere.Etterhvert svekkestroen
påat en ny tjenesteelleren nysaksbehandlerkanbety en endring.Detgjørat
nyetjenesterog tilsatte får en tyngrestart i samarbeidetom endring.Deflesteav



20

tjenestenearbeiderinnenforordinærkommunalarbeidstid.Foreldreog
ungdommermåta segfri fra jobb ogskolefor å delta i møterhosflere ulike
tjenester.

Utfordringenesomer beskrevetovergårigjeni endel avdenforskningensomer
gjort på tjenestetilbudetogboetableringavmarginalisertungdom.Tematikkener
behandleti flere avrapportenepåreferanselisten.

5. Prosjektplan for På egne ben i Molde og omegn.
Forskningpåområdet,utprøvingavtiltak i andrekommunerogkartleggingav
tjenestetilbudeti Molde kommuneble lagt til grunnfor en prosjektplan.
Styringsgruppabestemtei førstemøtenoenavgrensningerogmålsettingerfor
prosjektet:

� Målgruppafor prosjekteter i førsterekkebarnevernsungdom.Sålangtmuligskal
en lageen modellsomoger anvendeligfor ungdommedrusvanskerogpsykiske
vanskermedstort oppfølgingsbehov.

� Prosjektgruppabør framskaffetall påhvor mangebarnevernsungdommersomer
i målgruppai ROR,menmedsærligvektpåkommuneneMolde,Aukra,Midsund,
EideogFræna.Talleneher dannergrunnlagfor å foreslåbedresamarbeidog
samordningavtjenestenefor dennegruppeni RORkommunene.

� Molde utleieboligermåskaffeogdrifte boligerfor målgruppeni Molde.
Anskaffelsermåskjemedutgangspunkti bestillingfra kommunestyret.Enhetene
i Molde måmeldeinn sinebehovtil kontoret for tildelingogkoordinering(KTK),
gjernemedutgangspunkti en konkretsøknad.
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� Tildelingavboligskalskjeder i kommunenøvrigetildelingeravboligskjer.For
Molde kommunesvedkommendeskaldet skjegjennomdet nyopprettete
kontoret for tildelingavkommunaleressurser.Vedsøknadstidspunktetmå
søkerensbehovfor innholdstjenesterværekartlagt.I dengraddet er lovligkan
det stilleskravom innholdstjenester.

� Deter annetarbeidi gangi Molde kommuneom koordineringavtjenesterfor
ungdom.Påegnebeni Molde ogomegnarbeidervideremedsineutredninger
uten å avventeresultatenefra disseutredningene.Påegnebeni Molde ogomegn
skalsålangtmuligkoordineresmeddisse,eller delta i utredningene.

Avkulepunkteneoverseren at styringsgruppastøtter tankenom at det skallagesen
fellesmodell for oppfølgingavungdommedstoresammensattebehov.Detskalvære
ungdommensbehovfor oppfølgingogboligsomavgjør,ikkehvavanskenekalleseller
skyldes.

Prosjektetskalfølgehovedlinjenei Molde kommunesboligsosialehandlingsplan.Av
det følgerat anskaffelseogdrift avboligerskalskjegjennomMolde utleieboliger.
Vedtakom tildeling avboligskalgjøresavKontoretfor tildelingogkoordineringav
kommunaletjenester(KTK).Styringsgruppaserat kommunener underendring.Det
startesheletiden nyeutredningerogprosjekterfor å kvalitetsutvikletjenestene. «På
egnebeni Molde ogomegn»måderfor tilpassesdette arbeidet.Enkeltungdommer
kanfå individuelletiltak og tilpasningertil systemetetter enkeltvedtaki barnevernet
ellerKTK.Basertpårammeneovervedtokstyringsgruppaenprosjektplanmed
følgendehovedmålsettinger:

� Enskaloppnågodeovergangsordningerfrahjem eller institusjonover i egenbolig
for ungdomi alderen16– 23år. Enretter prosjektetmot ungdommedstore
sammensattevanskersomi langtid har vært sværtressurskrevendebådefor
familie,barnevernetogandrekommunaletjenester.

� Enskalkartleggebehovetfor boligogoppfølgingi bolig for denne
ungdomsgruppen.Enskalvurderehvorstort behoveter for kommunaletiltak for
målgruppen.

� Enskalvedhjelp avkreativitet ogkontinuitet utviklenyetiltak for målgruppenav
ungdom.I dette liggerat ungdommeneskalfå tilfredsstillendebolig.Deskalfå
nødvendigstøtte til å mestreegenboligogtil å bli i skoleeller arbeid.Enskal
videreutvikleen metodikkfor oppfølgingavmålgruppen.

� Enskalleggetil rette for en konstruktivogsystematisksamhandlingmellom
etater somharet oppfølgingsansvarfor disseungdommene.Somen delavdette
skalprosjektetgi en tilrådingom organiseringavhjelpetjenestenerettet mot
denneungdomsgruppen.

� Enskalsikreen bedreressursutnyttelseogorganiseringavbotilbudet ogandre
nødvendigetiltak for ungdom.
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� Enskaløkeforståelsenogsamhandlingenmellomførstelinjeog
andrelinjetjenesten.

� Kompetansensomutviklesi prosjektetskalgjørestilgjengeliginternt i Molde
kommuneogfor de andrekommunenei ROR.Resultatetavarbeidetskal
formidlestil HusbankenogBufetat.

Målsettingeneåpnerfor at det skalarbeidesbådemedboetableringogmestringpå
andrelivsområdersomfor eksempelskoleogarbeid.Treavkulepunkteneomhandler
innholdstjenester,det vil si oppfølgingavungdommene.Enskalleggetil rette for god
tjenesteflytmellomkommunaleetater ogmellomførste� ogandrelinjetjenester.
Prosjektetskaloggi rådom hvordantjenestenedisseungdommeneer avhengigav
kanorganiseresbestmulig.

I juni 20012ble det søktHusbankenom kompetansemidlertil å prøveut tiltak på
noenavde målområdenestyringsgruppenhaddevalgtut. Rådmanneni Molde
kommunegavdasintilslutningtil arbeidetmedå forenkleogeffektivisere
tjenestetilbudetrettet mot ungdommedstoreogsammensattevansker.Rådmannen
påpekersamtidigat det arbeidetsomgjøresi «Påegneben i Moldeogomegn»må
tilpassesde endringersomellersgjøresi kommunalorganisasjon.I kapittel 6 servi
nærmerepånoenavde utfordringeneet hovedprosjektmåomhandle.

6. Utfordringer for et hovedprosjekt, � og noen mulige grep.

Føringer for et hovedprosjekt

Forprosjektetgikkfra oktober2011ogut desember2012.I denneperiodenhar en
kartlagtkunnskapsstatuspåområdetboetableringavungdommedstoreog



23

sammensattevansker.Mye tid er gått medtil kartleggingavhvordanenheterog
tjenesteri Moldekommunearbeidermedproblemstillingen.Samtidigmed
kartleggingharen i prosjektetstartet mednettverksbyggingmellomde somarbeider
oppmot prosjektetsmålsetting.

Påegnebeni Moldeogomegnhar fått midler til et hovedprosjekt.Hovedmålfor
søknadenvar:

� Utprøvingogjusteringavenkommunalmodell for etableringavungdomi boligi
Molde kommuneogomegn.

� Utprøvingog justeringaven arbeidsmodellfor leveringavinnholdstjenestertil
ungdomi målgruppen

� Prøveut ogvurdereplasseringavungdomi ulike typer boløsning

� Intervjueungdomsomharvært gjennomen boetablering.Innarbeidedette i
manualerograpporter

� Organiseredekommunaleinnholdstjenestenefor å få bedresamhandlingog
arbeidsdeling.

I søknadensiktet ensegmot å oppnåfølgenderesultater:

«Hjelpetjenesterfor ungdomi Molde er sværtoppdelt.Mangesaksbehandlere
kommeri kontaktmedungdomsomtrengerboligoginnholdstjenester.Et
uoversiktligsystemgir ingenellerdårligboetablering.Vi tar siktepåå utvikleet
flytkart for etableringavungdomi egenboligsomalle i kommunenkanbruke.
Det ledersaksbehandlergjennomvurderingerogsøknadsprosesser,ogsåde som
ikkekjennerdette feltet fra før.»
«Kommunaleinnholdstjenesterer spreddpåulikeenheterogdiagnoser.En
siktermot en samordningavinnholdstjenesterogenutviklingavmetodikkfor
innholdstjenestersomgir ungdommenetilstrekkeligoppfølging.»

Rådmanneni Moldegasin tilslutningtil dette i brevtil Husbankendatert 6.6.2012.

Hovedutfordring;flere loser

Ungdommermedstoreogsammensattevanskerhar til vanligvært innomflere
hjelpetjenesterogendaflere saksbehandlereogbehandlerefør de er klar for
overgangentil egenbolig.Noenkommerfra institusjonerog fosterhjemfor å
etableresi hjemkommunen.Andreskalflytte ut fra foreldrehjemmet.
Mangeavdemer lei avregler,kontroll og innblandingfra offentligemyndigheter.
Samtidigmanglerendel avungdommeneferdighetertil å klaresegi egenbolig.I
mangetilfeller harkommunenet størrebehovfor å følgeungdommenoppennde
har for kontaktmedkommunen. Kommunenharet kontrollbehov,samtidigsom
ungdommener lei avå bli kontrollert.
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Defærresteliker å ha fremmedesomkikkeren overskuldraogsomkontrollererat alt
er greit i leiligheten.Detgårbedreom en vennelleren du trives i lagmedgjørdet. I
det førstetilfelle opplevesdet somkontroll, i det andretilfelle somstøtte.Defleste
ungdommervil takkeja til praktiskhjelpog følelsesmessigstøtte aven miljøterapeut
de liker ogharkjent overtid. Det trengsgrunnleggendetillit før du vil visesvakhetog
utilstrekkelighetfor et annetmenneske.Skaloppfølginghamening,måen ungdom
visevilje til å leggefram det somer vanskelig.Oppfølgingvil haminimaleffekt der
ungdommentrekkersegunnaeller tåkeleggersinsituasjonfor tjenesteleverandører.

Overgangerer kritiske.Mye avendringstrykketforsvinneri overgangentil et nytt
tjenestetilbudeller vedbytte avsaksbehandlere.Kommunaletjenesterer ofte
organisertmedutgangspunkti lovverk,diagnoser,aldersinndeling,fødselsdato,
saksområderellergeografi.Tjenesteapparateter daorganisertslikat ungdommed
storeogsammensattevanskerautomatiskfår mangebrudd i relasjonertil behandlere
ogsaksbehandlere.Overgangenfra ungdomsskoletil videregåendeskolegir normalt
bytte avrådgiver,ppt� kontaktoghelsesøster.Intern organiseringi barnevernetkan
gjøreat du treffer en saksbehandleri undersøkelsesfasen,enanneni tiltaksfasen,og
enny dersomkommunenovertaromsorgen.Endel avungdommenesomfyller 18er
lei omsorgstilbudetogønskerikkekontaktmedbarnevernet.Daer det eventueltNav,
rustjenesteeller tjenesteapparatetfor psykiskhelsesomskalfølgeopp.Deter
krevendeå etablereen bærenderelasjontil en ungdomsomharmangebrutte
relasjonertil behandlereogsaksbehandlere.Relasjonsbyggingtil slikeungdommer
krevervanligvisat du har kapasitettil å treffe demflere gangeri løpetavuke,ofte
utenfor kontortid ogegnekontorlokaler.Detkreveren egenmetodikk,ogofte penger
til fellesaktiviteter og tiltak. Mangedyktigeoffentligesaksbehandlerehar ikkeslike
rammebetingelser,ogsjansenfor å lykkeser små.

Dagensorganiseringavhjelpetiltakfor barnogungekanværeeffektivt for store
grupperbrukere.Men en del brukereharstoresammensattevanskersomkrever
oppfølgingoverår.Fordemkrevesdet i størregradindividuelletilpasningerfor at
endringsarbeidetskallykkes.Desisteåreneer dette problemfeltetgitt mye
oppmerksomheti en langrekkeutredningerogutprøvingavtiltak. Løsningensyneså
væreen organiseringsomgjørdet mulig for en hjelpearbeider(gjernemiljøterapeut)
å følgeenkeltungdommerogfamilieroverår, ogpå tversavetatsgrenser.Noenmå
en «losfunksjon»i ungdommeneogfamilienesliv.
Boligsosialhandlingsplani Molde framheverat koordineringavinnholdstjenester
(oppfølgingstjenester)er denstørsteutfordringeni det boligsosialearbeidet.
Styringsgruppei «Påegneben i Molde ogomegn»ønskerat prosjektetskalsepå
organiseringavtjenestetilbudetfor målgruppa.Rådmannenharseineregitt sin
tilslutningtil det. Utfordringenkanløsespåulikemåter:
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Formalisertsamarbeid.

Gjennomgangenavtjenestetilbudetfor ungdomi Molde viseren kompleksitet.
Mangeenheterharut fra lovverketet delansvarfor ungdommene.Mangetilsatte
kjennerikketil andreenheterstilbud. Endel avtilbudeneer skjønnsmessigeytelser.
Tilsattevedsammeenhetpraktisererskjønnetulikt. Denenetjenestenstilbud (for
eksempelNav)fortsetter ikkeder denandretjenestens( for eksempelbarnevernets)
tilbud slutter. Saksbehandleremåbrukemyetid til å orienteresegi systemet,ogtil å
koordineresininnsatsmedandre.Tradisjonellevirkemidlersomansvarsgrupperog
individuellplaner forsøkpåå løsedenneutfordringen.Men trolig er dette ikke
tilstrekkeligevirkemidlerfor å sikreen losfunksjon.

Enkantenkesegsyvtiltak somkanbidra til en løsning:

Samarbeidsavtaler

Det lagesenskriftligsamarbeidsavtalemellomet utvalgsentraleenheter,for
eksempelbarnevern,Nav,rustjenesteogtjenestefor psykiskhelse.I
samarbeidsavtalenliggerennormalprosedyrefor hvordanungdommedstoreog
sammensattevanskerskalfølgesopp. I avtalenbeskriveshvordanen boetablering
skalskje,oghvilkevurderingersomskalgjøresunderveis.Herframgårhvaden
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enkelteenhetbidrarmedavøkonomiogoppfølging.Herer navnogeposterpåhvem
somskalkontaktesfor ulikedelytelser.I samarbeidsavtalener lenkertil
søknadsskjemaogaktuelt regelverk.Gjennomen slikavtalegarantererenhetslederne
en fellesstandardpåsinetjenester,uavhengigavhvilkensaksbehandlersomfår
henvendelsen.Enslikavtalevil gjøreat denenkeltesaksbehandlereller enhetvil
brukemindretid påå orienteresegom hvemsomgjørhvaoghvilketjenestersomer
tilgjengelige.

Slikesamarbeidsavtalerkanåpnefor at personellogpengerkanbrukespåtversav
enheter.Detkandaopprettesnyetjenestersomet spleiselagmellomulikeenheter.
Deflesteenheteri Moldevil for eksempelværefor småtil å ha fast akuttberedskap
påkveldoghelgfor sinebrukere.Vedå leggesammenbehovenetil flere enheterkan
nyetilbud bli langtmer kostnadseffektive.

Fellesinntak
Ungdommermedbehovfor sammensattetjenestertrengerofte tjenesterfra flere
enheter.Noengangerkandet værevanskeligå bestemmehvilkenenhetdet skal
henvisestil. Problemetkanpået tidspunktframståsomet økonomiskproblem,et
skoleproblem,en rusvanskeelleren psykisklidelse.Noenmånederetter kan
vanskeneframtre påhelt andreområder.Samtidiger målsettingenå gi ungdommen
ogfamilienoppfølgingovertid fra en behandlereller saksbehandlerde har tillit til.

Enmuligorganisatoriskløsningkandaværeå samledet fagligeansvaretfor
oppfølgingavdisseungdommeneet sted.Nav,barnevernet,psykiskhelse,rusog
kontoret for tildelingogkoordineringlageret fellesinntaksteam.Teamettar
utgangspunkti ungdommensogfamiliensbehov,ikkediagnose.Uansetthvordan
vanskeneframstår,har teametansvaretfor finne en løsning.Dettekreverat de som
sitter i teametharmulighetfor å bruketilsatte på tversavenhetsgrenser.Dakanet
behandlingsteamfor en ungdomfor eksempelsettessammenmeden fra
ressurstjenesten(rus)ogen fra barnevernet.Ressurstjenestenkandabegynne
arbeidetmeden16 åringmedbarnevernsvedtakder det er mesthensiktsmessigut
fra kapasitetogkompetanse.Med en slikordningkanmiljøterapeuti barnevernet
etter ønskefra en ungdomfortsette å følgeopp,selvetter at ungdommener skrevet
ut avbarnevernet.
Enordningmedfellesinntakvil gjørekommunenstjenestetilbudlangtmer oversiktlig
for tilsatte i ogutenfor kommunen.Allehenvendelserskalleveresett sted.Enkanog
åpnefor at saksbehandlere,ungdommerog foreldrekanmøte i inntaksmøtenefor å
presenteresinutfordring.

Fellesprioritering
Påegnebeni Molde ogomegnharhentet inn tall påhvormangeungdommermed
storeogsammensattevanskersomer i Molde kommuneognoennabokommuner.
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Talleneer hentet fra barnevernet,flyktningetjenesten,ressurstjenesten,Navog
tjenesterfor psykiskhelse.Beregningeneoverstigerlangtdet tjenesteapparatetmed
rimelighetkanfølgeopp tilfredsstillende(Styringsgruppesak7/2012).Vistaanalyse
harberegnetomfangetavmarginaliseringavungdompåbestillingfra Barne� ,
likestillings� oginkluderingsdepartementet(rapport 2010/07). I rapportenberegner
Vistaat mellomto ogfire prosentavungdommeneunder20år er, eller står i fare for
å bli marginalisert(varigutenforskapi samfunnet).Andelenmarginalisertevil trolig
øketil 8 %avårskulletvedpassert25år. Detskulletilsi omtrent 24ungdommerper
årskulli Moldekommune.I tilleggkommerungdommermedomsorgsvansker,
rusvanskerogvanskermedpsykiskhelsesomogvil trengeoppfølging.

Nårbehovoverskriderkapasitet,mådet prioriteres.Prioriteringer en ubehagelig
øvelse.Offentligetjenesterliker ikkeå varslegrupperom at de er nedprioritert. De
flesteenheterprioriterer sineressurseralleredei dag.Deprioriterer løpendehvem
somskalfå et tilbud oghvemsomskalfå et omfattendetilbud. Enhetenejobber
normalt medde somsøkerom tjenester.I kommuneneharvi i tillegggrupperav
menneskersomavulikegrunnerikkesøkerom tjenester,for eksempelbarnsom
oppleveromsorgssvikt,menneskermedrusvanskerogpsykiskevansker.Detteer
gruppersomburdeværtprioritert høyere.

Deflestetjenestervurdererom en søkerhar rett til en tjeneste.Prioriteringmellom
brukeresomer tatt inn til behandlingskjertrolig uformelt innenenheten.Den
enkeltetjenesteeller enhetharderfor langtpåvegfrihet til å bestemmehvemde skal
jobbemedoghvordanjobbenskalgjøres.Summenavde enkeltetjenesterog
enhetersprioritering trengerikkegi det besteogmestkostnadseffektivekommunale
tilbudet.

Målsettingener at enheterskalkunnedelepåansvaretfor enkeltungdommer,slikat
en unngårbrudd i behandlingsrelasjonene.Detblir lett konflikterdersomde
samarbeidendeenheteneharulikt synpåhvemsomskalfå oppfølgingoghvormye
oppfølgingsomskalgis.Oppfølgingavungdommedbehovfor storeogsammensatte
tjenesterer et kommunaltansvar.Denenkelteenhetkanikkealenesitte meddette
ansvaret,ogsærligikkedersomressurseneikkedekkerbehovene.Troligvil det
reduserekonflikteneogbedresamarbeidetdersomdet utarbeidesen felles
kommunalprioritering for disseungdommeneogderesfamilier.
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Fellesfagligeprinsipp
Samarbeider bra.� menkrevende.Ungdommedbehovfor storeogsammensatte
tjenesterer en sværtuensartetgruppe.I fagmiljøer det flere ulikesynpåhvorfor en
ungdomharslikevansker,oghvilkemetoderog tiltak en skalbrukefor å endre
ungdommenslivssituasjon.Dakandet ta tid ogkrefter dersomto fra ulikeenheter
skalsamarbeidetett ogforpliktendei arbeidetmedendring.

Desistetiåreneer det forsketmyepåhvilketiltak ogmetodersomkanværetil hjelp
for ungdommedstoreogsammensattevansker.Enrekkeprosjekterharprøvdut
ulike typer tiltak ogmetodikk,for eksempelMST, Flip� over, Wrap� around, Due,
Gartnerhaugen, SAMUR, ACTmedflere. Flereavdisseprosjekteneer evaluert.På
grunnlagaverfaringenehar flere avprosjekteneutarbeideten metodebok.
Valgavmetodeogtiltak kanbli en konfliktsonemellomto miljøterapeuter.Men
problemstillingenkanog løftesopp til å bli et felleskommunaltspørsmål.Troligvil
konflikter reduseresogkvalitetenpåarbeidetbedresom enhetenesomskal
samarbeidegjørdet ut fra et fellesdefinert fagligplattform. Enhetersominngåret
fellesforpliktendesamarbeidkanderfor utarbeideen fellesfagligplattform for
samarbeidet.Avdenneframgårføringerfor hvilkemetoderogtiltak en skalbruke.
Denfellesfagligeplattformenbør byggepåde prosjekterogdenforskningensom
alleredeer gjort.

Generellesamarbeidsordninger
Gjensidigavhengigheter enkrevendeøvelse.Detblir fort konflikterdersomdu (for
eksempeli barnevernet)ikkefår gjort jobbendin fordi andre(for eksempelNav)ikke
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leverersintjenestetil dentid ogi det omfangetdu trenger.Detkangi en «vi»og
«de»holdningder en prøverå dytte mestmuligavarbeidetogansvaretoverpå«de».
Samarbeidglir bestmedgodorganisering.I tillegger personkomponentenviktig.
Samarbeidspartneresomtrivessammenoger tryggepåhverandre,klarerå levere
bedreogmer fleksibletjenester.Troligvil en derfor kunnebedretjenestetilbudettil
ungdommedstoreogsammensattevanskervedå ha felleskursdager,arbeidslunsjer
oglignendefor de somarbeideri dette saksfeltet.

Ensamordnetutvikling i ulike deler av tjenesteapparatet
Tjenesteapparateti ogutenfor kommunener i utvikling.Etviktigarbeidfor «Påegne
beni Molde ogomegn»framover,er å leggetil rette slikat denneutviklingengir et
mer samordnettjenestetilbudtil ungdommedstoreogsammensattevansker.Bare
det sisteåret harNav,Ressurstjenesten(rus)ogtjenesterfor psykiskhelsestartet nye
prosjektersomkanhakonsekvenserfor målgruppen.

Lovom barneverntjenesterer underendring.Herliggerdet forslagom en klarere
arbeidsdelingmellomkommuneneogBufetat.Kommuneneskali størregradta hand
om tilbud til krevendeungdommerselv.Kommunalbruk at statligeinstitusjonsplasser
vi trolig kostevesentligmer enni dag.I løpetavet par år vil trolig
samhandlingsreformengjeldefor områdenerusogpsykiskhelse.Ogsåher er
forutsetningenat kommunenei størregradskalgi et tilbud til ungdommedstoreog
sammensattevansker.Kommunenevil bli styrketøkonomiskfor å klaredette. Somen
motregningvil kommunenbli pålagtdøgnbetalingfor en del avhelseforetakets
tjenesterpåområdetrusogpsykiskhelse.Bådeendringi Barnevernslovenog
Samhandlingsreformenbør få storekonsekvenserfor det tilbudet kommunenegir til
ungdommeri grenselandetmot institusjonsplassering.

Omorganisering

Samarbeidsavtalerforutsetter vilje hosdenenkelteenhetsledertil å inngåi et
spleiselag.Noengangerer enhetersåpressetpåøkonomiat det er vanskeligå få til i
praksis.Enløsningkanda væreå samletjenestersomer gjensidigavhengigav
hverandreinnenforsammeenhet.I Moldeer psykiskhelsearbeidspreddpåflere
enheter.Arbeidmedrusproblematikker samleti egenenhet (Ressurstjenesten).
Samtidiger det en sterksammenhengmellomrusvanskerogpsykiskhelse.
TilsvarendeharMolde kommunemiljøterapeuteri helsetjenesten,ressurstjenesten,
flyktningetjenestenogi barnevernet.I de flesteavdisseenheteneer det mellomto
ogfire miljøterapeuter.Engjennomgangviserat alle jobberopp mot ungdommed
storeogsammensattevansker.Allearbeiderperiodevismedboetableringavdisse
ungdommene.Langtpåvegbrukerde sammemetodikki arbeidet.Deenkelte
miljøarbeidergruppeneharkommunaleføringerpåhvilketype ungdomsproblematikk
de kanjobbemed.Detgir grenseproblemeravtypen:Erdette en sakfor rusteamet,
barneverneteller psykiskhelse?Noengangergir kommunaleføringerogorganisering
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avtjenesteret brudd i relasjonentil miljøterapeut.Ungdommener skrevetut aven
tjeneste,for eksempelbarnevernet.Litt seineredukkerdensammeungdommenopp
meden ny problematikkhosfor eksempelNav.Dakanungdommenbli overført til
ressurstjenesteneller teamet for psykiskhelse.Demådastarteet krevendeog
langsiktigarbeidmednykontaktetableringmidt i en sårbarperiodemed
boetablering.Detmestrasjonelleville trolig vært at denmiljøterapeutenmedbest
relasjontil ungdommenstartet på igjenmedarbeidet.Gjennomkontaktmeden
ungdom,kommeren ofte i kontaktmedungdommensvenner.Erfaringsmessigkanen
tjenestegjennomdette ha fått innsikt i andreungdommersvansker.Ungdommeri en
slikvennegjengkanhenteut tjenesteri ulikedeleravtjenesteapparatet,uten at det
samarbeidesom dette. Enenhetkandasitte påviktig informasjonsomen annen
enhet ikkefår tak i.

Samlingavnoentjenesterundersammeenhetslederåpnerfor mer fleksibelbruk av
pengerogpersonell.Enhetslederenhar daet mer helhetligsynpåarbeidsfeltetogdet
åpnerfor andreprioriteringer.

Enhverorganiseringvil fremmenoenmuligheteroghemmeandre.Ensamlingav
noentjenesterkangi bedrekvalitet påarbeidetmedungdommedbehovfor
omfattendeogsammensattetjenester.Samtidigkandet gi brudd i samarbeideti den
enhetende flyttes ut fra. Deter derfor viktigat fordeler ogulempermedulike
omorganiseringerutredes.Kommunaleomorganiseringerrører vedfaste
arbeidsmønster,kultur, arbeidsmåterogpersonligerelasjoner.Detkanderfor være
krevendeprosesser.
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Enkommunaltiltakstrapp

Hovedutfordringener å organiserefram flere losersomoverår klarerå få til et åpent
ogfleksibeltsamarbeidmedungdommenogfamilien.Etnært ogåpent forhold
mellomlosenogungdommener i mangetilfeller en forutsetningfor å kommei gang
medandretiltak.

Enbankmed egnetearbeidsstederogopplæringsopplegg

Mangeavungdommenei målgruppafor «Påegnebeni Molde ogomegn»harstartet
et marginaliseringsløp.Deer påvegtil varigutenforskapi skoleogarbeid.Fast
forankringi skoleeller arbeidsynesavgjørendefor at disseungdommeneskalkomme
over i et selvstendigvoksenliv.Enslikforankringgir en mer normaldøgnrytme.Det
igjengjørat ungdommenkommermer i takt medfamilienogvenner.Detkan
reduserekonfliktnivået,redusererusingogbedrepsykiskhelse.Tilknytningtil skole
ogarbeidkangi mestringsopplevelserogdekkesosialebehov.Ensliktilknytningkan
hjelpeungdommentil å opprettholdeet selvbildesom«normal».

Gevinstenepåområdetsosialebehov,mestringogselvbildeer normalt størstder en
ungdomknyttestil et «vanlig»arbeidsstedeller opplæringsløp.Dettevil igjenvirke
inn pågradavmotivasjon. Samtidigvil det væreslikat noenungdommermåinnom
særtiltaken periodefør de kanfå plasspået vanligarbeidssted.Detkankreve
tålmodighetoginnsikt fra arbeidsstedetfor å lykkesmeden ungdomsomhar store
ogsammensattevansker.Enroligog tryggarbeidslederharstor betydningfor om en
lykkes.

Det tar tid å finne egnetarbeids� elleropplæringstilbud.Oftevil detværeen fordel
om sammearbeidsstedkanbrukesflereganger.Hjelpetjenestenevil derfor varetjent
medat det gjøresavtalerogbyggesrelasjonermedet mindreutvalgegnete
arbeidssteder.

Enbankmed miljøarbeidere

Oppfølgingavenkeltungdommerkantil tider væresværtarbeidskrevende.Antall
ungdommersomvil hakravpåoppfølgingvil varieremyeovertid. Molde kommune
har i dagen samarbeidsavtalemedflere nabokommunerom barnevernstjenester.
Mindre kommunervil trolig ikkehakapasitettil å byggeopp et egetteamfor
oppfølgingavungdommermedstoreogsammensattevansker.Deter mest
hensiktsmessigat et slikt spesialisertteamdekkerflere kommuner.Samtidigvil det da
væreen metodiskutfordring.Miljøterapeuteneer ofte tett på,medmyekontakt i
løpet avuka.Deter ressurskrevendeå gjennomføringvekkingogkjøringpå jobb
dersomungdommenbor i flere mil unna.
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Gartnerhaugeni Trondheimhar goderfaringmedå leie inn lokalemiljøarbeideretil å
ta deleravoppfølgingenaven ungdom. Innholdeti oppfølgingog timerammen
avtales.Miljøarbeiderkandaarbeidefleksibeltinnenforsintimeramme.
Miljøarbeiderfår davegledningogopplæringavmiljøterapiteametsomhardet
fagligeansvaret.Gartnerhaugenharerfaringmedat en sliksupplerendebruk av
miljøarbeiderekanværetilstrekkeligogkostnadseffektivt.Somen del avet
hovedprosjekti «Påegnebeni Molde ogomegn»bør brukav innleidemiljøarbeidere
vurderesogeventueltprøvesut.

Kriseberedskap

Detoppstårinnimellomakuttesituasjonerfor ungdommedstoresammensatte
vansker.I noentilfeller brukesdet vold,eller truesmedvold mot egenfamilie.
Ungdommenkanbli innbragttil politiet, ogfamiliener såutryggavde nekterå la
ungdommenflytte hjem.Forungdomunder18år tilkallesvanligvisbarnevernet.
Dersomen ikkefinner en midlertidig løsning,vil plasseringi ungdomsinstitusjonvære
enesteløsning.Foreldreungdommerkanakuttesituasjonerresulterei oppsigelsefra
bolig,skoleeller arbeid.Detkanoggi kortere eller lengreinnleggelsei institusjon.
Barnevernetsakuttplasseringeri institusjoner ofte kostbare,tidkrevendeoghar lett
for å dramedsegtilleggsproblemer.Jotidligereenkommerinn, jo lettere er det
vanligviså få utviklingenpået bestmuligspor.

I en del tilfeller kandet værenødvendigå trekkeungdommenut avfamilieneller
bomiljøetmensen roer situasjonen.Dakanen få noendagertil å forhandlemed
ungdommen,familie,huseier,arbeidsgivereller skolen.I ensliksituasjonkandet
væretjenlig å haen beredskapsboligder ungdommenkanbo noendager.Boligstår til
enhvertid klar,menbemannesbarevedbehov.Denkandabemannesmed
miljøterapeutsomungdommenkjenner,ogbemanningenkansuppleresfra banken
medmiljøarbeidere.Denbrukesbarei tilfeller der ungdommenogpårørendeønsker
det. Ogsåandremuligekriseløsningerbør vurderes.

Akuttesituasjonerhåndteresofte avpoliti eller legevakt.Oppfølgingetter deres
akutt� tiltak blir kommunensansvar.Ingenavkommunenei Romsdalhar i dag
barnevernsvakt.Sværtfå avmiljøterapeuteneharberedskaputenfor avtalt
kommunalarbeidstid. Flereavenhetenei Moldeognabokommunenekunnevære
tjent meden beredskapsordning.Forå få nedkostnadeneer det trolig nødvendigat
flere enheterogkommunergårsammenom en slikordning.

Samarbeidetmellom kommunaletjenester, helseforetakogBufetat

I forprosjektetharen i stor gradkonsentrertsegom tjenesteflyteni kommunen.
Ungdommedstoreogsammensattevanskerer ofte i grenselandetmellom
kommunaletjenesterog tjenesterfra for eksempelBufetatoghelseforetak.
Helseforetaketdrifter ogutadretta miljøterapiteam,ogde haroppfølgingetter
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institusjonsopphold.Bufetatdrifter MSTteamogetterverns� avdelingertilknyttet
ungdomsinstitusjoner.BådeBufetatoghelseforetaker underomlegging.Slikdet ser
ut i dag,medførerdisseomleggingeneat kommunenei størregradmåutvikle
tiltakenesinefor ungdommermedstoreogsammensattetjenester.Men de
kommunaletjenestenemåutviklesslikat degir en godtjenesteflytoppmot Bufetat
oghelseforetak.

Enmodell for mindre kommunereller interkommunalt samarbeid

Nabokommunerer representerti styringsgruppaogprosjektgruppai «Påegnebeni
Molde ogomegn».Tilnåhardet kommetlite innspillog tilbakemeldingerfra andre
kommuneri Romsdal.Målsettingafor prosjekteter å utviklegodetiltak for oppfølging
ogboetableringavungdombådei storeogmindrekommuner. Deter rimeligat en i
hovedprosjektettar mer direktekontaktmedMoldesnabokommunerfor å sei
hvilkengradforeslåttetiltak kantilpassesbehovenei mindrekommuner.

7. Padle bak, eller surfe foran
Drømmentil allesurfereer denstorebølgen.Deter herligå værei framkantav
bølgen.Dukjennerdraget fra bølgenogsuserleikentframoverlangstoppen.Det
gjelderå væreforberedt.Mangeblir liggendefor langt bak.Depadleravallekrefter i
motbakke,utennoensinneå kommeopppå surfebrettet.

Utvidelseavsamhandlingsreformenogendringi barnevernslovenleggeropp til at
kommunenskalhaegnetiltak for ungdommedstoreogsammensattevansker.Trolig
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får kommunenetilført en del pengerslikat de kanforebyggemarginaliseringeneller
gi kommunaletiltak. Detkangi to muligeutfall:

� Reformenegjennomføres.Kommunentilførespenger,menbyggerikkeopp
kompetanseeller kommunaletiltak. Tilførtepengergårdamedtil å kjøpe
kompetanseog tiltak fra helseforetakeller Bufetat.Tiltakenesomkjøpesvil
ofte værekortvarigeogungdommenetilbakeførestil kommunen.Men daer
pengenesomskullevært brukt til oppbyggingavkommunaletiltak brukt opp.
I verstefall ståren da igjenuten penger,kompetanseogtiltak i kommunen.

� Kommunenserutfordringensomkommer.Tiltaksapparatetforberedespå
nyeogflere oppgaver.Pengenesomkommerbrukestil å finansiere
kompetanseog tiltak. Tiltakenegjørat en i mindregradblir avhengigav
Bufetatoghelseforetak.Det frigjør i sintur mer pengersomkanbrukestil
forebyggingogtiltak.
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