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Forord

DUE står for «Der Ungdommen Er».
Det er et barnevernstiltak og bo- og
nærmiljøtiltak for ungdom i Bergen
kommune. Idégrunnlaget til DUE er
å hjelpe ungdom der de er, både utviklingsmessig, og geografisk i nær tilknytning til sitt nettverk og nærmiljø.
DUE har siden 2003 utviklet en
modell for å etablere individuelle
prosjekter rundt hver enkelt ungdom
med utgangspunkt i hans eller hennes
individuelle forutsetninger. Hvert
prosjekt ledes av en koordinator med
kompetanse tilpasset den enkelte
ungdoms behov.
DUE som modell har vært til inspirasjon for flere kommunale og private
barnevernstiltak i Norge, og den store
etterspørselen fra barnevernstjenestene
og NAV kommune, samt henvendelser
fra andre interesserte, sier også noe
om at det på dette området er et stort
udekket hjelpebehov. Vi ønsker derfor
å presisere behovet for at flere
kommuner selv utvikler og drifter egne
liknende tiltak. På den måten vil
kommunene kunne være en premiss-

leverandør, og selv kunne sette
standarden for hvilke tjenester, kvalitet
og kompetanse som ønskes.
Bergen kommune har gjennom utviklingen av barnevernstiltaket DUE
tatt på alvor det faktum at hver ungdom
er unik og har ulike behov. Ungdommene i DUE har både ulik erfaringsbakgrunn, differensiert problematikk
og ulike utfordringer. Ungdomsprosjektene og målene er derfor
individuelt tilpasset. Selv om progresjonen varierer og enkelte trenger mer
tid enn andre, blir det tilrettelagt for
at alle skal få gode utviklingsmuligheter
som bidrar til en mer kompetent atferd
og en drivkraft til å fortsette sin utvikling etter at DUE er avsluttet.

Takk for støtte
n, og
fortsett det go
de
arbeidet dere
gjør i
DUE. Det har
så stor
betydning for
mange
ungdommer.

Jeg ønsker på vegne av Bergen
kommune å takke Husbanken for
støtten de har ytt til utviklingen av
DUE, og for at vi på bakgrunn av
nominasjonen til Statens tiltakspris
mot bostedsløshet ble invitert til å
utvikle denne metodehåndboken.
En stor takk også til våre dyktige
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koordinatorer og flotte ungdommer
som har bidratt med gode innspill.
Fag- og kunnskapsutvikling, samt formidling og forankring av kunnskap er
prioriterte målsettinger i DUE. Det er
viktig å bidra til at flere får kunnskap

om det som fungerer, og denne
metodehåndboken er en del av dette
utviklingsarbeidet. Vi håper den kan
være til inspirasjon og praktisk nytte
for kommuner og organisasjoner som
ønsker å starte opp tilsvarende eller
liknede tiltak.

Joachim Bjerkvik
Leder Avdeling DUE
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Visjon
Tilstede

der ungdom er

når ungdom

trenger det

«

De unge det g jelder blir ofte kasteballer i et system som ikke favner helheten.
DUE er et tiltak som setter de i unge fokus, tar de unge på alvor, samtidig som
det kreves at de deltar og medvirker i eget liv.
Koordinator

«

Det er mange som trenger slik hjelp og derfor burde flere få dette tilbudet.
Ungdom

9
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Bakgrunn

DUE ble etablert i 2003 som et
prosjekt innen barnevernet i samarbeid
mellom Bergen kommune og Barne-,
ungdoms- og familieetaten (Bufetat).
Utekontakten i Bergen var ansvarlig
tjenestested og hadde sammen med
Barnevernvakten en sentral rolle i utviklingen av prosjektet. Målsettingen
den gang var å gi tjenester i hjem og
nærmiljø til ungdom fra 16 til 19 år,
som et alternativ til bruk av barnevernsinstitusjoner. Etter en lang prosjektperiode ble DUE i 2008 etablert som
et eget tiltak med en driftsavtale med
Bufetat. I henhold til avtalen
disponerte Bufetat tolv plasser i DUE.
Etter at Bufetat sa opp avtalen med
Bergen kommune i 2009, vedtok
Bergen kommune å etablere DUE som
et eget kommunalt tiltak, og mottok
kompetansemidler fra Husbanken til

utviklingen av det boligsosiale arbeidet.
I forbindelse med Helsedirektoratets
forsøk med Koordinerende Tillitsperson 2008–2011 åpnet Bergen
kommune for at også NAV kommune
kunne søke plasser i DUE for ungdom
opp til 25 år med rusavhengighetsproblematikk. Ordningen med Nav
som innsøkende instans ble videreført i
2012, også for ungdommer med annen
problematikk enn rusavhengighet.
Øvre alder ved inntak ble imidlertid
satt til 23 år, i samsvar med barnevernets ansvarsområde. DUE har siden
2011 vært en av to avdelinger ved
Utekontakten i Bergen, og hadde pr.
1.1.2012 44 ungdommer i tiltak. I tillegg har avdelingen flere prosjekter
der modellen prøves ut på andre målgrupper, eksempelvis personer utsatt
for æresrelatert vold.
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1. Mål og verdier
Hei, jeg har fåt
t noe
økonomigreie
r i posten,
er det viktig?

DUE skal i samarbeid med barnevernstjenesten og NAV kommune bidra til å
gi utsatt ungdom mellom 16 og 23 år
et koordinert, helhetlig og individuelt
tilpasset tilbud om oppfølging i eget
nærmiljø. Det skal samtidig legges til
rette for å bedre overgangene mellom
ulike tjenester både innad i kommunen
og mellom statlige og kommunale
tjenester.
Sentrale delmål knyttet til
ungdommen
• Bidra til økt sosial inkludering og
livsmestring
• Forebygge institusjonsopphold
• Sikre ettervern etter endt opphold
i institusjon eller fengsel
• Bidra til å sikre gode overganger
mellom hjem/institusjon og egen
bolig
• Sikre kvalifisering til arbeid
• Sikre at flere får utarbeidet en
individuell plan som benyttes som
et aktivt verktøy i samhandlingen
mellom bruker og tjenesteyter

«

Jeg ønsket DUE fordi jeg ikke orket
å bo hjemme. Jeg vil flytte for meg
selv, men jeg hadde heller ikke klart
meg på egenhånd.
Ungdom

JEg komman
DErEr
ikkE, JEg Er
forTvilET!

Sentrale delmål knyttet til
systemnivå
• Styrke tjenestetilbudet for vanskeligstilt ungdom i Bergen kommune
• Videreutvikle og etablere samarbeidstiltak og samarbeidsformer på tvers av
tjenestesteder og fremme hensiktsmessige måter å organisere arbeidet på
• Sikre gode overganger mellom
tjenestesteder
• Bidra til fag- og kunnskapsutvikling,
samt bidra til formidling og forankring av kunnskap i kommunene
• Prøve ut alternative metoder for å
fremskaffe egnede boliger til målgruppen, og legge til rette for at
den enkelte ivaretar boforholdet
• Redusere antall ungdommer i
midlertidige botilbud
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Hvem er ungdommene i DUE?
Ungdommene i DUE er mellom
16 og 23 år og møter ett eller flere
av følgende kriterier:
• Står i fare for å utvikle
problematikk som kvalifiserer
til opphold i institusjon
• Trenger videre oppfølging etter
endt opphold i institusjon eller
fengsel
• Har behov for behandling for
rusmiddelavhengighet og/eller
psykiske vansker
• Mangler bolig
• Mangler et meningsfullt
aktivitetstilbud på dagtid
• Befinner seg i en overgang
mellom barnevernstjenesten og
NAV kommune

Verdier
Individuell tilpassing
Hver ungdom er unik. De har ulike
bakgrunner, erfaringer og utfordringer.
Derfor etablerer DUE et individuelt
tilpasset prosjekt rundt hver ungdom
der mål og fremdrift er tilpasset den

enkelte sitt behov. DUE sørger for at
ungdommen får stabil kontakt med
kompetente medarbeidere som har
nødvendige kunnskaper, ferdigheter
og erfaringer for å bidra til gjennomføring av prosjektet til den enkelte
ungdom.
Tilg jengelighet
Ungdom flest trenger årvåkne – men
ikke overvåkende – voksne rundt seg.
Det er viktig at koordinatorene har en
viss oversikt over hvor ungdommene
oppholder seg, hva de holder på med,
og hvem de er sammen med.
Denne informasjonen er det imidlertid
vanskelig å tilegne seg ved å overvåke
ungdommen. Ofte vil dessuten en overdreven kontrollvirksomhet virke mot
sin hensikt og bidra til mistenkeliggjøring, dårlig kommunikasjon og at
det skapes distanse mellom koordinator
og ungdom.

Takk for at du
var den
eneste som rin
gte meg
på 20-års dage
n

Hei, jeg vet at
jeg
sparket deg i
går, men
lurte på om du
kunne
hjelpe meg me
d et par
ting før du slu
tter?
jeg bare må pra noe
te med
deg om

Den kunnskapen vi har om ungdommenes fritid kommer vanligvis fra det
de selv velger å fortelle. En god allianse
preget av gjensidig tillit og respekt er
grunnleggende og en helt sentral verdi
i DUE. Ved å gi jevnlig anerkjennelse,
være lyttende og vise interesse for hva
som opptar den enkelte ungdom, har
koordinator en god forutsetning for å
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få et nødvendig innblikk i ungdommens
tilværelse.
ag, men
vet det er sønd
kunne
du
lig
mu
t
er de
til legen?
g
me
d
me
tt
bli

Å være tilstede der ungdom er, og når
ungdom trenger det er selve nøkkelverdien i DUE, og helt sentralt også i
denne sammenheng. Kvalitativt gode
og effektive tiltak i barnevernet forutsetter høy grad av tilgjengelighet.
Erfaringen fra DUE er at god beredskap og fleksibel arbeidstid har vært
en forutsetning for å etterleve denne
verdien og oppnå gode resultater.
Frivillighet
Mange som søkes inn i DUE har
erfaring fra opphold i ulike institusjoner og tiltak der de i perioder kan
ha vært plassert mot eget ønske.
Derfor kan enkelte være ambivalente
til å forplikte seg til å delta i et nytt
hjelpetiltak.
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«

Jeg har fått tatt ting i mitt eget
tempo, hvordan jeg ville at utviklingen min skulle være, hva jeg
ville oppnå og hvordan jeg skulle
klare det.
Ungdom

DUE er et frivillig hjelpetiltak, hvor
ungdommene selv velger om de ønsker
å delta. I DUE skal koordinator legge
til rette for at ungdommene kan delta
aktivt i å utforme og gjennomføre sitt
eget prosjekt. Gjennom det får de
muligheten til selv å ta ansvar for sin
livssituasjon og sin fremtid. Vi ser ofte
at ungdom som har fungert dårlig
innenfor institusjonsrammer utvikler
seg svært positivt når de får delta i et
frivillig tiltak hvor de selv må ta ansvar
og blir stilt forventninger til.

2. Metodisk tilnærming

DUE etablerer et prosjekt rundt hver
enkelt ungdom med utgangspunkt i
hans eller hennes individuelle forutsetninger, og hvert prosjekt ledes av en
koordinator med kompetanse tilpasset
den enkelte ungdoms ønsker og behov.
Denne tilnærmingen bidrar til en
fleksibilitet som gjør at tiltaket kan
bistå en differensiert målgruppe.
Tiltaket henter inspirasjon fra ulike
metodiske tilnærminger, og koordinatorenes faglige kompetanse og
praksiserfaring har stor betydning for
å lykkes med endringsarbeidet. DUE
har et generelt fokus på kunnskap,
ferdigheter og holdninger som utvikler

«

Tiltakets styrke er fleksibiliteten
og friheten til å velge individuelle
tilnærminger og løsninger.
Ungdommene føler seg sett og
ivaretatt som enkeltindivid, og
slipper å oppleve negative sider ved
å bli objekt for andres avg jørelser.

Sammen er vi

dynamitt

Koordinator

og fremmer ungdommens sosiale
kompetanse, og i den forbindelse står
grunnleggende sosiale ferdigheter,
mestringsopplevelser og handlingskompetanse sentralt.
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Koordinator
– ungdommens nærmeste
støttespiller
Koordinatorenes faglige kompetanse og
praksiserfaring har stor betydning for å
lykkes med endringsarbeidet, og derfor
kreves relevant utdanning på høyskoleeller universitetsnivå og erfaring fra
arbeid med målgruppen. Koordinatorene er ansvarlige for kartlegging,
utforming og koordinering av hjelpetiltak, samt måloppnåelse, og må kunne
utvikle en god arbeidsallianse med
ungdommen. De rekrutteres fra ulike
deler av hjelpeapparatet, både fra
kommunale, statlige og private virksomheter.
Vanligvis engasjeres koordinatorene
åtte timer i uken, og har ansvar for å
disponere disse timene ut fra ungdommenes behov. I oppstarten, i overgangsfaser eller andre utfordrende perioder
benytter koordinatorene gjerne mer
enn åtte timer per uke, mens de i andre
perioder kan bruke noe mindre tid.
Noen ungdommer har behov for
ressurser utover det som er vanlig i
DUE. I disse tilfellene vurderes det, i
samarbeid med innsøkende instans, om
antallet koordinatortimer skal økes eller
om det er hensiktsmessig å ansette en

miljøarbeider i tillegg til koordinator.
Som oftest er en slik ressursøkning
midlertidig, og det er derfor mest
vanlig å øke antall koordinatortimer.

«

når du blir ga
mmel, vil
jeg jobbe på ple
iehjem
og stelle deg

Jeg vet at koordinatoren min er
her uansett hva som skjer. Jeg kan
snakke med han om alt; når jeg har
problemer, eller når det har skjedd
noe gøy. Jeg vet at jeg alltid får
hjelp.
Ungdom

Et fortrinn med denne ordningen, er
at den gjør det mulig å tilpasse valg av
koordinator til den enkelte ungdom.
I tillegg bidrar den til en effektiv utnyttelse av arbeidstiden. Muligheten
for å kombinere koordinatorarbeidet
med en annen stilling gjør at
koordinatorene kan utveksle erfaringer
på tvers av tjenestesteder og satsninger.
Dette skaper synergieffekter i form av
kompetanseheving både i kommunen
og hos våre samarbeidspartnere, og
er en viktig målsetting for DUE.
DUE har per i dag tre ulike ordninger
for å engasjere koordinatorer.
(Se nærmere beskrivelse i kapittel 5
«Finansiering og kostnader»).
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e vært
Du, eg har ikk
noen
på do å siti på
har fått
dager. Tror eg
forstoppelse

Uavhengig av hvilke engasjementsordning som er valgt, har DUE det
faglige ansvaret for alt som skjer i
tiltakets regi. Det vil blant annet si at
DUE kvalitetssikrer og følger opp
koordinatorene gjennom samtaler i
forkant av engasjementet og ved å tilby
koordinatorene jevnlig veiledning.

«

Det føles ikke som om jeg må møte
koordinatoren min; jeg gleder meg
til hver gang vi skal møtes.
Ungdom

«

Det beste med å ha en koordinator
er at jeg har en person som jeg
kjenner og som jeg stoler på.
Samme person som hjelper meg,
ikke nye hele tiden.
Ungdom

Koordinators ansvarsområder
• Å koordinere tiltak
• Alliansebyggende arbeid og tett
kontakt med ungdom
• Å bidra til utarbeidelse av tiltaksplan
eller individuell plan i samarbeid
med ungdom og innsøkende instans
• Å sikre måloppnåelse i henhold til
tiltaksplan eller individuell plan
• Å sørge for nødvendig kartlegging
• Boligsosialt arbeid
• Økonomisk rådgivning og forsvarlig
bruk av midler i det enkelte ungdomsprosjektet (se kapittel 5)
• Å være tilgjengelig for ungdommen
på ukedager mellom klokken 0800
og 2000
• Å delta på koordinatorsamlinger
og kompetansehevende tiltak
• Kvartalsvis rapportering
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Matching
Valg av koordinator blir tatt opp og
drøftet sammen med ungdommen.
Dersom ungdommen har et ønske om
at en bestemt person skal bli hans eller
hennes koordinator, vedkommende
selv ønsker oppdraget og tilfredsstiller
DUE sine kompetansekrav, gjør
DUE avtale med vedkommende. I de
tilfellene der ungdommen selv ikke har
konkrete ønsker, eller disse ikke er
faglig forsvarlige, lages en profil basert
på ungdommenes ønsker. Her kan for
eksempel koordinators kjønn, alder,
interesser og faglig bakgrunn være
sentrale momenter. Ungdommens
medvirkning i valg av koordinator
bidrar i utviklingen av en god arbeidsallianse mellom koordinator og ungdom. I DUE har dette vist seg å være
en nøkkelfaktor for progresjonen i
det enkelte ungdomsprosjekt.

«

En koordinator må være tålmodig,
sta, kreativ og sterk. Og selvsagt ha
humor. Men viktigst av alt er at
ungdommen og koordinatoren
passer og jobber godt sammen slik
at det er mulig å oppnå noe.
Ungdom

«

Det var ikke en jeg kjente fra før,
men jeg fikk være med å bestemme.
Det var litt rart i begynnelsen, men
jeg ble veldig fornøyd.
Ungdom

Det er jamme
n bra at jeg
har deg som
hvisker
over skuldere
n min: Har
du husket å ....
.. ?

«

Jeg tenker at når en ungdom
ønsker å feire sin 18-års dag
sammen med sin DUE-koordinator,
så har man lykkes i relasjonsarbeidet.

Takk for at du
har delt
både gode og
dårlige
dager med me
g

Koordinator

Arbeidsalliansen
– Grunnlaget for progresjonen
Utgangspunktet for å bygge en
konstruktiv arbeidsallianse mellom
ungdom og koordinator er en god
relasjon preget av gjensidig tillit og
respekt. I den sammenheng er
koordinators engasjement, fleksibilitet,
tilgjengelighet, samt evnen til å lytte og
skape en god dialog med ungdommen,
av vesentlig betydning. Skal imidlertid
potensialet i den gode relasjonen utnyttes, må det i tillegg være en gjensidig forståelse og anerkjennelse av mål
og roller samt oppgavefordelingen i
den enkeltes ungdoms prosjekt. Målene
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«

Det beste ved å jobbe som DUEkoordinator er den tette kontakten
som oppnås med ungdommen og
hvordan den skaper en unik mulighet
til endring og en bedret livssituasjon.
Koordinator

skal være tydelige og realistiske, og de
utarbeides sammen med ungdommen
for så å skriftliggjøres. Foruten den
sentrale arbeidsalliansen dannes også
her et godt utgangspunkt for en tiltaksplan eller en individuell plan,
eventuelt et grunnlag for revidering av
en slik plan. At innholdet i planen er
tydelig, har en realistisk tidsramme,
samt at partene følger opp sine oppgaver fremstår som svært viktig for å
opprettholde nødvendig tillit.
Ungdommer som velger å starte opp i
tiltaket er innforstått med at det stilles
forventninger til at de helt fra starten

av prosjektet deltar aktivt og medvirker
til å ta avgjørelser om sin egen fremtid.
Tilbakemeldingene fra ungdommene
bekrefter at opplevelsen av å være med
på å utforme og påvirke sitt eget tiltak,
fremmer et eierforhold til prosjektet og
gir den enkelte en opplevelse av å bli
sett og tatt på alvor. Reell medbestemmelse bidrar til ansvarliggjøring
og aktiv medvirkning, og fremstår
som et viktig steg i myndiggjøringsprosessen.

Jeg tenkte på
det da jeg
gikk for å mø
te deg i
dag – at jeg er
så utrolig
heldig som ha
r deg.

«

Vi er et godt team.
Ungdom

«

Vi kan ikke sette mål på vegne av
ungdommen – vi må g jøre det
sammen.
Koordinator

«

Vi planlegger ukene. Jeg vet hva jeg
bør g jøre - selv om jeg ikke alltid
g jør det.
Ungdom
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Beredskap
på om
Hei, jeg lurte
du kunne ringe
og spør
gifttelefonen,
å ta
om det er farlig
hva som
40 paracet, og
skjer?

ring mEg no
E kriSE

DET

God tilgjengelighet og kort responstid
er viktige forutsetninger for at ungdommene skal føle seg trygge og
verdsatte. Fleksibel arbeidstid og gode
beredskapsordninger bidrar til dette.
DUE erfarer at det styrker arbeidsalliansen mellom ungdom og
koordinator og er vesentlige forutsetninger for endringsarbeidet og god
måloppnåelse.
DUE skal være tilgjengelig for ungdommene 24 timer i døgnet, syv dager
i uken. Det vil si at ungdommene til en
hver tid skal kunne få kontakt med en
fagperson dersom det er behov for det.
Tilgjengeligheten skal tilpasses, og
gradvis nedtrappes ettersom ungdommenes behov avtar og de blir mer selvstendige.
Koordinatorene skal være tilgjengelige
ukedager fra kl. 08.00 til 20.00 for de
ungdommene de følger opp. En beredskapsfunksjon er etablert for å sikre at

«

Jeg vet at jeg kan ringe, eller
sende melding uansett tid. Det er
kjempeviktig!
Ungdom
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TIPS
For mindre kommuner anbefales
at det etableres samarbeid med
Barnevernvakten i kommunen
som kan være informert om alle
ungdommer i tiltaket, og være
tilgjengelig for den enkelte ungdom dersom en nødssituasjon
skulle oppstå og koordinator ikke
kan nås. Denne modellen har
DUE tidligere hatt god erfaring
med.

«

Bakvaktsordningen er en styrke
og trygghet for de unge som er
i tiltaket, for det er stort sett ikke
mellom klokken åtte og tre at
behovet for hjelp er størst.
Koordinator

koordinators arbeidsbelastning ikke blir
urimelig, og at reglene i arbeidslivet
følges, samtidig som ungdommen får
en reell tilgjengelighet på døgnbasis.
Beredskapen organiseres som ukevakter
(jf.Hovedtariffavtalen § 4.3.2), og fire
koordinatorer inngår i rullerende
beredskap natt og helg. Det anses som

viktig at beredskapen fordeles mellom
få personer. Jo bedre ungdommene
kjenner disse medarbeiderne, jo lavere
er terskelen for å ta kontakt.
Det kan erfaringsmessig være krevende
å håndtere akutte situasjoner alene, selv
for godt kvalifiserte fagpersoner. Når
koordinatorene selv har behov for å
drøfte en sak, er derfor veileder eller
leder for tiltaket tilgjengelig både i og
utenom ordinær arbeidstid.
I hvilken grad den enkelte ungdom
benytter seg av den svært gode tilgjengeligheten varierer fra ungdom til
ungdom. Enkelte ringer eller sender
SMS til sin koordinator flere ganger
daglig, og ved behov også på kveldsog nattestid, mens andre er mer til-

«

Det kommer også en del triste
tekstmeldinger, spesielt i høytidene.
Da er det godt jeg har fleksibel
arbeidstid, og kan ta kontakt med
henne uansett om det er påske
eller jul.

Jeg komer til
å ta
overdose snart
, jeg
hater meg se
lv

Koordinator

bakeholdne med selv å ta kontakt.
Tilbakemeldinger fra ungdommene er
imidlertid at det betyr svært mye å vite
at noen som kjenner dem og deres
situasjon, kan nås uansett tid på døgnet.
Mange uttrykker også at tryggheten
ved å vite at de kan nå sin koordinator
dersom det er behov for det, gjør at det
reelle behovet for å ta kontakt blir
noe mindre.
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Dokumentasjon

Takk for hjelpe
betyr mye

n, det

Koordinator rapporterer kvartalsvis til
veileder eller leder i tiltaket, med utgangspunkt i målsettingene i individuell
plan eller tiltaksplan. Det skal
rapporteres kort og presist på måloppnåelse, kontakt med ungdommen og
samarbeid. En kvartalsvis rapportering
vil også kunne være et hjelpemiddel for
den enkelte koordinator; et tilbakeblikk
som gir grunnlag for refleksjon over
eget arbeid. Rapportene gjennomgås av
veileder og videresendes innsøkende
innstans. De er også grunnlag for
veiledning, for arbeidet i ansvarsgruppene, og for en avslutningsrapport.
Det er viktig å bidra til at erfaringer og
resultater blir gjort best mulig tilgjengelig både for klienter og pårørende,
samarbeidspartnere, kolleger, samt for
administrativt og politisk nivå. DUE har
derfor som mål å dokumentere og dele
erfaringer og resultater både ved skriftlig
rapportering, utarbeiding av notat,
informasjonsmateriell og fagartikler,
samt være tilgjengelig for presentasjoner
og innlegg i faglige fora både internt i
Bergen kommune og på regionale og
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TIPS
Vær oppmerksom på at
koordinatorene først og fremst
er ansatt på grunnlag av sin
kompetanse på tett individuell
oppfølging, og har ulik formell
kompetanse og varierende
erfaring med skriftlig rapportering. For å få et felles uttrykk
og god kvalitet på rapportene
anbefales det derfor at det
avholdes felles skrivekurs der
det fokuseres på både struktur,
språkbruk og presisjon i
rapporteringen. Det er også
viktig å ta seg tid til å gi den
enkelte medarbeider individuell
tilbakemelding og veiledning
på rapportene. Dette er ressursbesparende på sikt, og bidrar
til generell kompetanseheving.

nasjonale samlinger. DUE er derfor
synlig på Bergen kommune sin internettportal, med tjenestebeskrivelse, søknadsskjema og oppdaterte retningslinjer.

Veiledning og kompetanseheving
Å legge til rette for et godt fagmiljø
og utvikling av en felles faglig identitet,
fremstår som svært viktig for at
koordinatorene skal trives og gjøre en
god jobb i en rolle som krever mye
selvstendig arbeid. Det legges derfor
til rette for faglig veiledning og kompetanseutviklingstiltak med utgangspunkt
i koordinatorenes behov og arbeidsoppgaver.

«

At jeg som koordinator vet at
jeg når som helst kan ringe og få
drøftet utfordringer jeg står overfor, g jør at jeg føler meg tryggere
og g jør derfor en bedre jobb.
Koordinator

Koordinatorene mottar to timer
veiledning i faste grupper hver fjerde
uke. I uker med veiledning arrangeres
det daglige veiledningsgrupper, noe
som gjør at det er praktisk mulig å
bytte gruppe ved behov. Veiledningsgruppene har fire til seks medlemmer,
og det tilstrebes å fordele medarbeiderne i gruppene på grunnlag av
deres ungdommers hovedproblematikk
og utfordringer. Eksempelvis har
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«

Til mer erfaring jeg får, til viktigere
ser jeg det er å kunne få drøftet
og belyst utfordrende problemstillinger jeg står overfor.
Koordinator

gruppene vært knyttet til rusavhengighetsproblematikk, psykiatri,
eller det å være minoritet i Norge.
Intensjonen med en slik kollektiv
form for veiledning er å få frem ulike
perspektiver i arbeidet med den enkelte
sak og legge til rette for refleksjon
over egen praksis. Gruppene har fokus
på å utnytte koordinatorenes gode og
varierte erfaring og kunnskap. Dette
bidrar til kompetanseheving på tvers
av tjenestesteder, samtidig som det
generelle kompetansenivået i DUE
løftes.
Utover månedlig veiledning er alltid
veileder eller leder tilgjengelig for
koordinatorene ved behov. Tilbakemeldingen fra koordinatorene er at
dette er en forutsetning for å sikre
at koordinatorene føler seg trygge
på at de får nødvendig oppfølging i
krevende faser.

DUE inviterer samtlige koordinatorer
til halvårlige lokale kooordinatorsamlinger. Her settes søkelys på aktuelle
tema og erfaringer utveksles. Det er
også etablert et nettverk av tilgrensede
tiltak som har sitt utspring i DUE.
Nettverket møtes årlig for å utveksle
erfaringer og drøfte felles utfordringer.

På bakgrunn av jevnlig dialog med den
enkelte koordinator vurderes også
behov for ytterligere kompetanseheving
gjennom deltakelse på kurs, seminar og
faglige samlinger.

Illustrasjon: iStockphoto
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Kvalifisering til arbeid
Samtlige ungdommer som begynner i
DUE forplikter seg til å gjøre en innsats for å få en meningsfull aktivitet
på dagtid. Innholdet varierer ut fra
forutsetningene og behovene til den
enkelte ungdom, men målet er som
oftest å kvalifisere seg til lønnet arbeid.
I tillegg til tett samarbeid med skole,
Oppfølgingstjenesten og Nav, har
DUE også etter hvert opparbeidet et

eget nettverk av private virksomheter
som kan tilby den enkelte ungdom
arbeidspraksis. Koordinatorene gir
tilbakemelding på at det ofte er
krevende å få ungdom til å forstå at
de må kvalifisere seg for å få lønnet
arbeid. Tallene viser imidlertid at de
ofte lykkes. Et stort flertall av ungdommene deltar i ulike arbeidskvalifiserende tiltak.

Hei, jeg skal på
jobbintervju! ku
nne vi
øvd med sån
rollespill
som vi har gjo
rt før?

gjett hvem so
m har
kommet inn på
første
valg skole da
!!!?:)

Daglig aktivitet ved avslutning i DUE 2011
Ordinært
lønnet
arbeid

Lærlingkontrakter
eller videregående skole

Millitærtjeneste

Foreldrepermisjon

Institusjonsbehandling

Økonomisk
stødnad fra
Nav

Arbeidskvalifiserende
tiltak Nav

Totalt

3

5

1

2

4

1

7

22

Som tabellen viser: Av tjueto ungdommer som ble avsluttet i 2011 mottok bare én økonomisk stønad (sosialhjelp)
fra NAV kommune ved avslutning av tiltaket.
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Veileder får telefon fra ungdom
(som i lengre tid har vært uten
dagtilbud) kl. 08.00 mandag
morgen.
Ungdom:
God morgen, det er Per.
Veileder:
God morgen, du var tidlig oppe,
hvordan går det med deg?
Ungdom:
Strålende! Har fått meg
100 prosent stilling på REMA 1000.
Veileder:
Så fantastisk, gratulerer!
Hvordan fikk du den da?
Ungdom:
Var så lei av å vente på det derre
NAV-systemet, at jeg bestemte
meg for å ta skjeen i egen hånd.
Så fikk jeg hjelp av koordinatoren
min til å skrive søknader, så gikk
jeg rundt og leverte dem selv, og
vips så fikk jeg jobb! Er du gått
på jobb forresten?
Veileder:
Nei. Er snart på vei ut døren.

Ungdom:
Ja det var det jeg tenkte, snart
på vei jeg og, ville bare ringe deg
å fortelle den gode nyheten selv,
sånn før vi begynner på jobb.
Veileder:
Det var en fantastisk nyhet å få
en mandag morgen!
Ungdom:
Tenkte det, derfor jeg ville ringe
og fortelle det selv! Men nå må
jeg gå på jobb. Ha en fin dag på
jobb da!
Veileder:
Du og! Fint at du ringte!

«

Det har ikke bare vært lett å finne
jobb, vet du. Koordinatoren min
har både oppmuntret meg, mast
på meg, kommet med mange
moralpreker, og oppmuntret meg
enda mer. Jeg tror hun er stolt
av meg.
Ungdom

35

Individuell plan

n rETT
DU Har ingE
Ting
Til Å gJØrE
EnaT
for mEg. UT
DEg
JEg Har giTT
lov!!!!!!!!!!

DUE skal bidra til at flere ungdommer
med behov for langvarige og koordinerte tjenester får utarbeidet en
individuell plan (jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5). Planen skal
benyttes som et aktivt verktøy i samhandlingen mellom ungdommen og
tjenesteyterne, og bidra til at ungdommen får et helhetlig, koordinert
og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
DUE har erfart at individuell plan er
et viktig virkemiddel og at den i stor
grad bidrar til at samarbeidet, og overganger mellom tjenester både innad i
kommunen og mellom statlige og kommunale tjenester, blir enklere og bedre.

Koordinatorene får opplæring og
veiledning i utarbeiding og bruk av
individuell plan. De har ansvar for å formidle kunnskap og erfaringer med bruk
av individuell plan videre til aktuelle
samarbeidspartnere, samt bidra i
arbeidet med å utarbeide individuell plan
i den enkelte sak. Det er fokus på at
planen skal være et reelt arbeidsredskap
som jevnlig evalueres og justeres
sammen med ungdommen, gjerne på
ansvarsgruppemøter som skal avholdes
jevnlig og anses som et viktig supplement
til individuell plan. Slik får ungdommene
erfaringsmessig et sterkere eierforhold
til sin egen plan, og medvirker også i
større grad til å nå målene.

TIPS
Nye lovendringer de siste årene har gjort både arbeidet med individuell plan og koordinatorrollen mer
aktuell. Bestemmelsen i Barnevernloven om individuell plan som trådde i kraft 1.1.2010, er særlig relevant
for DUE sin målgruppe, og har medført et ytterligere fokus på å sikre at det utarbeides individuell plan
til de som har behov for dette.
I den nye helse- og omsorgstjenesteloven som trådde i kraft 1.1.2012 vektlegges kommunens plikt til å
tilby en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt
sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan dersom den enkelte
ønsker dette. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan jf.
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 21.
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3. Sentrale fokusområder
kan du ringe
meg? Har
ikke fått peng
ene mine…

Overganger og sviktsoner
Utvikling av tjenester og tiltak som
bidrar til å sikre ungdom bolig,
mulighet til utdanning og arbeid og en
trygg tilknytning til eget nærmiljø, er
sentrale oppgaver for barnevernet og
Nav i Bergen kommune. En særskilt
utfordring knyttet til dette er de sårbare
overgangene mellom ulike tjenester
både innad i kommunen og mellom
statlige og kommunale tjenester. DUE
skal legge til rette for å bedre disse
overgangene og være et alternativ for
kommunale tjenester som tradisjonelt
ikke har hatt så mange tiltak som er
egnet for denne målgruppen.
Foruten overgangen mellom hjem eller
institusjon og egen bolig, som omtales
under boligsosialt arbeid, skiller
følgende overganger seg ut som særlig
utfordrende:
• Mellom kommunalt barnevern og
NAV kommune
• Mellom statlig barnevern og
kommunale tjenester

• Mellom spesialisthelsetjenester
og kommunale tjenester
DUE har etter hvert fått god erfaring
med at den kommunale barnevernstjenesten og NAV kommune samarbeider rundt ungdommer i DUE,
både ved at de deler utgifter i forbindelse med tiltaket, og ved at de tar faglig
medansvar. For ungdom som vurderes
å ha langvarig behov for oppfølging
også etter fylte 18 år, er det ofte
hensiktsmessig at dette samarbeidet
iverksettes tidlig.
En forutsetning for en helhetlig og
effektiv tiltakskjede er at tiltakene
følger hverandre uten opphold. Opphold mellom tiltak, eller at tiltak settes
inn for sent, krever ofte mye merarbeid, og gir dårligere prognoser.
Derfor er det viktig at både innsøkende
instanser og DUE forsøker å prioritere
overgangssaker. Skal dette fungere, er
det en fordel at saker drøftes i forkant
av at annet tiltak opphører og at DUE
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a jeg
Jeg vet ikke hv
n deg og
hadde gjort ute
i DUE
hjelpen jeg får

mottar eventuell søknad om plass i god
tid. Slik kan det raskere avklares om
DUE er riktig tiltak, om dette er en sak
av forebyggende karakter eller ettervern, eller om grunnvilkårene for plassering utenfor hjemmet er oppfylt og
tiltaket kan anses som et alternativ til
dette. I det siste tilfellet er det en sak
som barnevernet bør drøfte med
Bufetat også i forhold til utgiftsdekning
(jf. Rundskriv Q-06/2007). Planlegging
av disse overgangene fungerer i de aller
fleste tilfeller godt, og vi ser at DUE
bidrar til erfaringsutveksling og nye
samarbeidsformer mellom tjenester
både innad i kommunen og mellom
statlige og kommunale tjenester.
Overgangen mellom institusjoner
innen psykisk helsevern og kommunale
tjenester har vist seg å være svært
krevende. DUE har i flere tilfeller satt
søkelyset på svikt i behandlings- og
tiltakskjeden for personer med behov
for døgnbehandling for psykiske
lidelser. Særlig gjelder dette ungdom
som har behov for at både rusavhengighetsproblematikk og psykiske vansker
behandles samtidig i døgnenheter.
Det har også vært store utfordringer
knyttet til å finne egnede institusjoner
til gjennomføring av tvangsvedtak med
hjemmel i helse- og omsorgstjeneste-
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lovens paragraf 10-2 (tilbakehold i
institusjon uten eget samtykke)
Dersom pasienter med psykiske lidelser
og/eller rusavhengighetsproblematikk
blir innlemmet i dagens samhandlingsreform med tilsvarende rettigheter
som pasienter med somatiske lidelse,
vil det resultere i ytterligere press på et
allerede presset kommunalt tjenesteapparat. Det vil i enda større grad
synliggjøre behovet for koordinerte
og samordnede tjenester for å kunne
forebygge innleggelse i spesialisthelsetjenesten, samt for å sikre utskrivingsklare pasienter et godt tilbud. Det
peker i en retning av mer samarbeid,
og større fokus på å sikre gode overganger mellom tjenestene.

Boligsosialt arbeid
Prosjektet «Tett oppfølging i egen
bolig» som ble gjennomført i samarbeid med Husbanken, har bidratt til
å sette fokus på og løfte DUE sitt
boligsosiale arbeid.

«

Ta av deg på bena! Jeg har jo
nettopp vasket.
Ungdom

Gjennom dette prosjektet har DUE
arbeidet med å utvikle og prøve ut nye
metoder for å bedre mulighetene for
vanskeligstilt ungdom på boligmarkedet. Dette har DUE lykkes godt
med: I løpet av 2011 fikk 55 av 65
ungdommer oppfølging i egen bolig.
De resterende fikk oppfølging hjemme
hos foreldre, eller var i behandling i
døgninstitusjon.

«

Det beste med å flytte i egen
leilighet er at jeg får mulighet til å
lage mitt eget hjem, og bli mer selvstendig. Jeg kan invitere venner
hjem, og jeg får være alene når jeg
ønsker det.
Ungdom

I DUE har vi erfart at etablering i en
egnet bolig som oftest er en forutsetning for å lykkes i det videre oppfølgingsarbeidet. Dette gjelder også de
som har omfattende og sammensatte
vansker og er ansett som en svært
krevende gruppe å bosette. Vår erfaring
er at det er vanskelig på forhånd å
skulle si hvem som klarer å bo for seg
selv og hvilken støtte og oppfølging
som trengs. Derfor har det vært viktig
å gi alle en mulighet til å etablere seg
i egen bolig.

«

Burde kanskje ikke si det, men jeg
synes faktisk det er ganske kult å
lage det litt koselig hjemme. Det er
meg det liksom.

Jeg har forso
vet meg.
Du får ringe nå
r du er på
vei – at jeg ald
ri kan lære

Ungdom

Boligsosialt arbeid i DUE handler å
fremskaffe egnede boliger til vanskeligstilte, og om å legge til rette for at den
enkelte klarer å ivareta et boforhold
over tid. Et suksesskriterium for at en
ungdom skal bo varig og trygt, er tett
og individuelt tilpasset oppfølging over
tid. Dette kan for eksempel være
knyttet til økonomistyring, praktiske
ferdigheter i det å bo, vedlikehold av
bolig, samt å ivareta et godt forhold til
utleier og naboer.

Jegprøveridetm

inste :)

Vi opplever ofte at ungdom i stor grad
profiterer på det å få ansvar og bli møtt
på ønske om å etablere seg for seg selv,
og ofte mestrer de det å bo for seg selv
mye bedre enn det foreldre og andre i
omgivelsene hadde trodd på forhånd.
Bedrer familierelasjoner
Innledningsvis er ofte muligheten til å
flytte i egen bolig, og å bli mer selvstendig, en sentral motivasjonsfaktor
for å delta i DUE. For mange er det
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«

ss til meg
Det e ikkje pla
ut nå!
hjemme! Eg må

Flere ungdommer og foresatte har
gitt uttrykk for at de opplevde lettelse og lavere konfliktnivå hjemme
allerede i oppstartsfasen i DUE.
Koordinator

ikke et alternativ å bo hjemme lenger,
og det viser seg ofte at å flytte i egen
bolig har en positiv virkning på tidligere svært anspente familieforhold.
Forutsetningene for å reetablere
familienettverket bedrer seg ofte
allerede fra det tidspunktet familien blir
kjent med at ungdommen har fått plass
i DUE, og prosessen med å finne egen
bolig er nært forestående. En forklaring
kan være at energi og fokus blir flyttet
fra et, ofte ensidig, problemfokus til et
konstruktivt og positivt felles prosjekt
der ungdom og foresatte har felles
interesse av å begynne å forberede
utflytting og orientere seg på nytt.
I tillegg kan også pårørende dra nytte
av koordinator som ved behov kan
mekle, veilede og avlaste.
Familiene er like forskjellige som ungdommene som er med i DUE. De har
ulike utfordringer, ressurser og behov.
Uavhengig av dette forblir familien
svært viktig for den enkelte ungdom.
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Familien vil som oftest være tilstede
lenge etter at alle hjelpetiltak er avsluttet, og har i noen tilfeller potensial
til å bli en sentral ressurs for ungdommen. Gjennom veiledning og godt
familiearbeid er det derfor et mål å
legge til rette for en best mulig relasjon
mellom ungdom og familie både før
og etter etablering i egen bolig.

«

Jeg går på søndagsmiddag til min
mor og de en gang i blant - og det er
faktisk hyggelig det.
Ungdom

Beliggenhet
Beliggenhet definerer langt på vei
verdien av en bolig i dagens marked,
og beliggenhet er også svært viktig for
verdien av en bolig for våre ungdommer. Det handler da ikke om
økonomisk verdi, men om verdien av
å ha en bolig i sitt eget nærmiljø, i nær
tilknytning til eventuell familie, nettverk, skole eller arbeid. Dette er førende for DUE sitt boligsosiale arbeid.
Å få anledning til å påvirke hvor vi skal
bo betyr mye, og er noe de fleste tar
for gitt. Dette er imidlertid ikke alltid
situasjonen for vanskeligstilte på
boligmarkedet. For unge personer

BERGEN KOMMUNE
KOMMUNETORGET

Faksimile fra Bergen kommune Kommunetorget, uke 33 2011.
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e nøkkelen!
Jeg finner ikk
meg med
te
mø
kan du
?
nå
en
reserv

som strever med å finne sin plass i
omgivelsene, finne tilhørighet, og
identitet kan dette være avgjørende
for videre utvikling.
Fokus på det private utleiemarkedet
I likhet med mange andre kommuner i
Norge har Bergen stor mangel og lang
ventetid på kommunale utleieleiligheter. Dette har gjort det nødvendig for
DUE å utforske mulighetene på det
private utleiemarkedet, og det er her de
fleste ungdommene i DUE blir bosatt:
Av 55 bosatte ungdommer i 2011 ble
tre bosatt i kommunale leiligheter og
53 i det private leiemarkedet.
Det private leiemarkedet i Bergen er
imidlertid presset både i forhold til
tilgang på leiligheter og høye priser.
Ungdommene i DUE må forholde
seg til NAV kommune sine satser og
depositumsgaranti.
De fleste leilighetene er blitt fremskaffet ved at koordinator og ungdom
sammen har laget en annonse der en
har fokusert på at ungdom med oppfølging trenger leilighet i ønskede områder, og sammen har gått på aktuelle
visninger. Koordinator og ungdom
bruker ofte mye tid og krefter på å
finne en egnet bolig der ungdommen
ønsker å bosette seg, og ofte går de
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på mange visninger før de lykkes.
Vi erfarer at denne prosessen bidrar
til at ungdommene i større grad får et
eierforhold til, tar ansvar for, og setter
nødvendige grenser for å beholde
boligen. Det å kunne påvirke valg av
bolig og beliggenhet viser seg også å
være en prediktor for at boligforholdet
utvikler seg positivt.
Koordinator – også kontaktperson
for utleier
En annen faktor for at DUE ofte
lykkes i det boligsosiale arbeidet, er at
koordinator også er tilgjengelig for
utleier. Med samtykke fra ungdom kan
koordinator samarbeide tett med utleier
for å få leieforholdet til å fungere best
mulig, og eksempelvis kunne være i forkant og ta opp utfordringer på et tidlig
stadium. Koordinator kan i perioder ha
mye kontakt med utleier, noe som gir
trygghet for alle parter og forebygger
utkastelse. DUE forsøker å bygge opp
et nettverk av sosialt engasjerte utleiere,

«

Jeg ville bare fortelle at det går
veldig fint med min ungdom.
Huseier i telefon til koordinator etter en litt
vanskelig start på leieforholdet

og har god erfaring med å samarbeide
med huseiere som ønsker å bidra til at
ungdom som har et vanskelig utgangspunkt, får en egnet bolig.
En god fasade kjøper tid
Erfaringsmessig kommer de fleste
oppsigelser av at fasaden brister, derfor
må ungdommene i DUE lære seg
betydningen av å opprettholde det vi

kaller en god fasade. Dette handler
både om å forholde seg til regler om ro
og orden, men også om å gi inntrykk av
skjødsel og ivaretakelse via mer overfladiske tegn som for eksempel gardiner
og blomster i vinduskarmene og et
ryddig inngangsparti. Dette forebygger
også konflikter med naboer og bidrar
til gode naboforhold, og viktigst, det
gir ungdom tid til å lære å bo.

Etter å ha hatt opphold på
hospits i lengre tid startet ungdommen opp i DUE, og fikk etter
en stund leilighet i sitt eget
nærmiljø. Koordinator hadde både
før og etter innflytting mye fokus
på ivaretakelse av leieforholdet,
og særlig hadde han snakket mye
med ungdommen om hvor viktig
det var å opprettholde en god
fasade. Gardiner i vinduene, og
dørmatte var derfor på plass.
En stund etter innflytting hadde
koordinator og ungdom avtale
om å møtes i ungdommen sin
leilighet. På vei til ungdommen
fikk koordinator følgende tekstmelding: «Hei bare lås deg inn
med nøkkelen din når du kommer,
jeg har musikk på ørene og er
ute og vasker verandaen J».
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4. Finansiering og kostnader

De samfunnsøkonomiske besparelsene
ved å forebygge at utsatt ungdom får
en karriere preget av rusmisbruk,
kriminalitet og overforbruk av helseog sosiale tjenester, er som kjent svært
store. På kort sikt kan den økonomiske
besparelsen være vanskelig å synliggjøre. Å forebygge bruk av kostbare,
midlertidige botilbud gjennom etablering i bolig av mer varig karakter vil
likevel være en merkbar besparelse for
en kommune. Det samme vil det være
å utløse alternative økonomiske ytelser
til sosialhjelp, som eksempelvis arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad,
eller å realisere målet om lønnet arbeid.
DUE kan vise til svært gode resultater
på begge områder. I tillegg vil tiltaket
avlaste kommunens øvrige tjenester.
Besparelsene må imidlertid sees i
sammenheng med en midlertidig økt
kostnad for enkelte ungdommer knyttet
til den tette individuelle oppfølgingen.

Finansiering
DUE har valgt en finansieringsmodell
som er et alternativ til en ensidig

«

Hei, jeg har fåt
t fast
100 % arbeid
pluss en
deltids jobb, så
trenger
du å låne peng
er er det
bare å gi meg
en lyd.

Å tilby brukerne slike individuelle
tilbud for en periode i livet, kan vise
seg å være svært ressursbesparende i et langtidsperspektiv.
Koordinator

rammefinansiering eller konkurranseutsetting, og skal i størst mulig grad
være selvfinansiert gjennom salg av
plasser til barnevernstjenester og
NAV kommune. Tiltaksplassene prises
ut i fra at DUE skal gå i økonomisk
balanse, og skal være konkurransedyktige også på pris. Liten tomgang,
lave administrasjonskostnader og
kort opplæringstid av koordinatorer,
gir forholdsvis lave driftskostnader
sammenlignet med tiltak med tilsvarende tett oppfølging og beredskap.
I motsetning til rent rammefinansierte
hjelpetiltak betaler innsøkende instans
for tjenesten, og dermed blir det også
ofte større oppmerksomhet på effektiv
bruk av ressurser. Dette bidrar til mer
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fokus på klientflyt gjennom jevnlig
evaluering av kostnad opp mot nytteverdi. Samtidig er det et felles ansvar
å opprettholde fokus på den enkelte
ungdoms behov og på kvalitet. Det er
viktig å være oppmerksom på at i
motsetning til bruk av statlige hjelpetiltak, der kommunen bare betaler en
egenandel av de totale kostnadene for
tiltaket, betaler innsøkende instans
kostpris for DUE. Likevel er DUE
konkurransedyktig på pris.
Anskaffelser fra private aktører medfører ofte fordyrende transaksjonskostnader ved blant annet kostbare
konsulenthonorar i anbudsprosessen.
I tillegg kan økonomiske egeninteresser
påvirke hvilke ungdommer som får
tilbudet, og vurdering av lengden av
oppholdet. Bergen kommune er heller
ikke juridisk bundet til å bruke DUE
på samme måte som til private tilbydere
de har inngått avtale med, og tiltaket
vil dermed kunne være mer fleksibelt
og omstillingsdyktig både når det
gjelder å møte nye behov og ved prissetting.

Driftskostnader
Avlønning av koordinatorer og leder,
samt kompensasjon for døgnberedskap
utgjør tiltakets største utgifter. Andre

46

utgifter vil for eksempel være knyttet til
kjøregodtgjørelse, telefonkostnader,
kompetansehevende tiltak og vikarbruk.
Det er grunnleggende at det legges til
rette for at den best egnede personen
kan engasjeres som koordinator til den
enkelte ungdom. Dette forutsetter
fleksibilitet og mulighet til å variere
mellom ulike ordninger for engasjementer. For å oppnå en annen viktig
målsetting om kompetanseheving på
tvers av tjenestesteder er det ønskelig
med en balanse i bruk av ordningene
slik at koordinatorer kan rekrutteres
fra ulike virksomheter. Med dette som
utgangspunkt har DUE per i dag tre
ulike ordninger for engasjement av
koordinator:
• Å frikjøpe personer fra offentlig
eller private virksomheter
• Å ansette egne koordinatorer
• Å kjøpe tjenester fra enkeltpersonforetak
Frikjøp fra offentlig eller private
virksomheter
I utgangspunktet var det tenkt at
koordinatorene i hovedsak skulle frikjøpes fra andre kommunale tjenestesteder. Dette skulle kompenseres på
en måte som ga arbeidsgivere et
økonomisk overskudd per utleid

koordinator. Ved å leie ut tre
koordinatorer ville en arbeidsgiver
kunne finansiere en full stilling.
Arbeidsgiver må legge til rette for en
reduksjon i arbeidsoppgaver, samt
fleksibilitet i arbeidstiden. Til tross for
at ordningen fungerer svært bra de
stedene den er utprøvd og har vist seg
å gi god utnyttelse av ressursbruken,
har det over tid blitt vanskeligere å få
kommunale enhetsledere til å bidra med
å fristille egne medarbeidere til å ta
oppdrag i DUE. Deres tilbakemeldinger er ofte at de prioriterer behovet
for kontinuitet på arbeidsplassen. Det
er imidlertid svært viktig å legge til
rette for denne muligheten innad i
kommunen, da dette gir viktige synergieffekter både med henhold til faglig
kompetanseheving på tvers av tjenestesteder, bedre utnyttelse av ressurser,
variasjon i arbeidsoppgavene til medarbeiderne, og ikke minst anledning til
å benytte svært kompetente medarbeidere i kommunen for best mulig
matching av koordinator og ungdom.
Et alternativ for å rekruttere kommunalt
ansatte fra stillinger som er lite egnet til
frikjøp, eksempelvis personer i døgnturnus, eller andre som ønsker å jobbe
utover 100% stilling, kan være å inngå
oppdragsavtaler.

Ved bruk av denne ordningen har
hovedarbeidsgiver arbeidsgiveransvaret,
ansvar for å kompensere koordinator
for beredskap / bakvakt, og dekke andre
driftskostnader knyttet til ungdomsprosjektet, som for eksempel telefonutgifter og kjøregodtgjørelse.
Ordningen benyttes også i forhold til
flere ideelle stiftelser og organisasjoner,
og et eventuelt økonomisk overskudd
godskrives ikke DUE, men den som
bidrar med å fristille koordinator.

«

Styve Gard har leid ut
koordinatorer til DUE siden oppstart i 2003. Koordinatorene har
fått utvikle seg mye som fagpersoner og lært mye om å «lose»
ungdommen g jennom en utfordrende fase i livet. Det å ha ansatte
med høy kompetanse på selvstendigg jøring har vært viktig for
oss for å hjelpe ungdommer i den
sårbare fasen fra institusjon til
egen bolig. Vi setter stor pris det
gode fagsamarbeidet som vi har
med DUE. Samarbeidet har bidratt
til at flere ungdommer har fått et
stabilt grunnlag for å klare seg godt
i samfunnet.
Frode Mosevoll, leder for oppfølgingsavdelingen
ved Styve Gard, Kirkens Sosialtjeneste

47

Kjøp av tjenester fra personer med
enkeltpersonforetak
Ordningen er i praksis lik ordningen
med frikjøpsordningen, og benyttes i de
tilfellene der den ønskede koordinatoren
jobber som selvstendig næringsdrivende.
Ordningen er enkel å administrere, og
som ved frikjøpsordningen gir heller
ikke denne ordningen et økonomisk
overskudd til DUE.

21,33 prosent stilling til oppfølging
av en ungdom (tilsvarende åtte timer
per uke) gjennom en oppdragsavtale.
Ansettelser i 100 prosent stillinger er
økonomisk og organisatorisk fordelaktig, men gir ikke samme mulighet til
å tilpasse valg av koordinator til den
enkelte ungdom, og anbefales derfor
som et supplement til de andre
ordningene.

Ansette egne koordinatorer
Denne ordningen benyttes i økende
grad, og gir et økonomisk overskudd
som benyttes til å dekke driftskostnadene ved tiltaket som helhet.
Det vanlige er å ansette en person i

Barnevernstjenesten og
NAV kommune sine kostnader

TIPS
Dersom det ansettes en
prosjektleder som følger opp
tre ungdommer vil dette
generere inntekter som langt
på vei dekker lønnskostnadene.
Ansettelse av ytterligere en
koordinator i 20 prosent stilling
vil bidra til nærmest å fullfinansiere prosjektet.
(Se vedlegg).
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I tillegg til koordinatorkostnadene,
forplikter innsøkende instans seg til å
sikre livsopphold, boutgifter, strømutgifter og eventuell etableringsstønad
til ungdommene i samsvar med
NAV kommunes satser. Dette gjelder
uavhengig om ungdommen er innsøkt
fra Nav eller barnevernstjenesten.
Innsøkende innstans dekker også
inntil 1.500 kroner per måned i såkalte
alliansebyggende midler. Midlene skal
dekke utgifter som koordinator har
sammen med ungdommen der
hensikten er å bygge og opprettholde
en god arbeidsallianse. Dette gir
koordinator handlingsrom til å kunne
respondere på ungdommens behov,
samtidig som det er et pedagogisk
virkemiddel som kan benyttes som en

del av opplæringen i økonomistyring og
-forståelse. Dersom en dyrere aktivitet
planlegges, kan midlene settes av til
dette etter avtale med innsøkende
instans. Disse utgiftene vil variere med

TIPS
Det er ikke uvanlig at barnevernstjenesten og NAV kommune
inngår økonomisk samarbeid og
deler utgiftene knyttet til enkelte
ungdommer. Vanligst er det at
barnevernstjenesten dekker
kostnadene til koordinator, mens
NAV kommune dekker livsopphold og boutgifter.

aktivitetsnivået, og dokumenterte
utgifter refunderes fortløpende til
koordinator fra innsøkende tjenestested.

«

Det å se at en ungdom fryser, og
kunne tilby ham å gå på Spar Kjøp og
handle ullundertøy, uten å måtte
vente på vedtak fra Nav, viser at vi
bryr oss og det skaper tillit.
Koordinator

Årsbudsjett koordinator i 20 % stilling

Inntekter

Inntekter
Salg av koordinatortjenester (1 ungdom)
Sum inntekter

190 000
190 000

Resultat

Salg av koordinatortjenester 3 ungdommer)
Sum inntekter

576 000
576 000

Kostnader

Kostnader
Lønnskostnader
Fast lønn inkl. feriepenger
Bakvaktstillegg inkl. feriepenger
Pensjonspremie
Arbeidsgiveravgift
Sum lønnskostnader

Årsbudsjett prosjektleder i 100 % stilling

90 000
40 000
11 000
12 000
153 000
37 000

Lønnskostnader
Fast lønn inkl. feriepenger
Bakvaktstillegg inkl. feriepenger
Pensjonspremie
Arbeidsgiveravgift
Sum lønnskostnader

450 000
40 000
55 000
60 000
605 000

Resultat

-29 000
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5. Modellkart

Ikke
oppstart

Innsøking

Kartleggingssamtale

Koordinator
samtale

Oppstartmøte

Individuell oppfølging

Avslutningsmøte

Kontakt- Arbeids- Avslutog etab- fase
ningsleringsfase
fase

Intervju
koordinator
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6. Praksis
Takk for at jeg
alltid følte
meg trygg nå
r jeg gikk
sammen med
deg

Intervju av koordinatorer
Alle de potensielle koordinatorene i
DUE blir intervjuet i forkant av
engasjementet. Dette for å sikre at
samtlige koordinatorer innehar
tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner og
er personlig egnet for oppdraget.
Innledningsvis presenteres DUEs
modell og metodiske tilnærming.
I selve intervjuet blir både faglig og
personlig kompetanse, interesser,
motivasjon, engasjement og fleksibilitet
utforsket. Det stilles også spørsmål om
hvilke typer ungdom og problematikk
de foretrekker å arbeide med. Dette
gir også mulighet for DUE til å opparbeide seg en differensiert koordinatorbank med personer som har ulik faglig
kompetanse og personlige interesser.
På denne måten kan DUE tilby ungdommer, som ikke nødvendigvis har
konkrete ønsker om enkeltpersoner, en
egnet koordinator som matcher deres
ønske og behov.

Dersom det intervjues i forhold til et
konkret ungdomsprosjekt, eller det
fremkommer en klar match mellom en
potensiell koordinator og en ungdom
som er klar til oppstart i DUE, kan
koordinatorsamtalen (se 6.3) gjennomføres som en forlengelse av intervjuet.

Innsøking
Barnevernstjenesten og NAV kommune
sender søknad til DUE. (Se søknadsskjema under «Dokumenter»). Saksbehandler i innsøkende tjeneste har
ofte drøftet den aktuelle saken med
DUE i forkant av at søknad sendes.
Dette bidrar til å avklare forventninger
og at den enkelte ungdom får et riktig
tilbud. Dette gjør også at de aller fleste
søknadene som mottas er i samsvar
med innsøkingskriteriene. Søknader
behandles forløpende og skriftlig svar
sendes innsøkende instans. Ved
manglende kapasitet prioriteres det på
bakgrunn av forhold som problematikk,
alder og sikring av gode overganger.
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Kartleggingssamtale
Før oppstart blir det foretatt en
kartleggingssamtale der ungdom, innsøkende instans og DUE deltar. For
å sikre mest mulig oppdatert informasjon, og at forutsetningene for
søknaden ikke er forandret grunnet
eventuell ventetid, innkalles det til
kartleggingssamtale ved ledig plass i
tiltaket. Her presenteres tiltaket, og
ønsker og behov for oppfølging og valg
av koordinator avklares. Det stilles få
krav til ungdommen på dette stadiet,
men det forventes at han ønsker å ha
kontakt med koordinator og ønsker å
arbeide for å få en meningsfull aktivitet
på dagtid. Ungdommen forplikter seg
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«

Jeg ønsket DUE fordi jeg syntes det
virket perfekt for meg.
Ungdom

også til å stille på ansvarsgruppemøter
og andre møter som handler om han
selv. Etter kartleggingssamtalen sendes
skriftlig svar til innsøkende instans, og
ved tilbud om plass, oppstartsdato og
innkalling til oppstartsmøte. Som oftest
kan tilbud om plass avklares i løpet av
kartleggingssamtalen, og dette blir da
formidlet mot slutten av samtalen. Før
oppstartsmøte skal det foreligge vedtak
på DUE fra innsøkende instans.

Eksempel på saksliste og referat fra kartleggingssamtale

Saksliste:
1. Presentasjon av DUE
2. Ønsker og behov for oppfølging
3. Ønsker og behov i forhold til valg
av koordinator
4. Oppstartsmøte
5. Eventuelt
Referat fra kartleggingssamtale
Sted: Utekontakten i Bergen
Tid: 18.5.2011
Tilstede: Charlotte Gonzales
Jakobsen (ungdom), Tone Lie
(saksbehandler barnevernstjenesten / innsøkende instans)
og Line Hansen (DUE).
Sak 1
Presentasjon av DUE
Hansen informerer om DUE og
bakgrunnen for at DUE og
barnevernstjenesten i fellesskap
har kommet frem til at Jakobsen
kan få muligheten til oppfølging
i DUE. Tiltaket er noe kjent for
Jakobsen på bakgrunn av tidligere
informasjon fra saksbehandler,
men det er nødvendig med noen
avklaringer, særlig i forhold til
forventninger knyttet til økonomi
og valg av koordinator.

Sak 2
Ønsker og behov for oppfølging
Rusmestring
Jakobsen forteller at hun vil ha
hjelp til å slutte å ruse seg. Hun
forteller at hun ruser seg daglig
på hasj. Ved noen anledninger, som
for eksempel konserter, forteller
hun at hun også bruker benzodiazepiner, fortrinnsvis Rohypnol.
Hun er nylig henvist til PUT
(Psykiatrisk Ungdomsteam), og
har første time der 30. mai. Hun
sier at hun fint klarer å møte til
samtalene selv. Saksbehandler
utfordrer henne på at det tidligere har vært en utfordring for
henne å stille presis til samtaler
og ønsker at koordinator kan
hjelpe med dette.
Bolig
Året etter at Jakobsen avsluttet
oppholdet på barnevernsinstitusjonen flyttet hun inn til sin
mormor, noe som etter begges
fremstilling har fungert dårlig.
Mangel på plass og stadige konflikter med mormoren er noen av
årsakene. Jakobsen har et sterkt
ønske om å flytte fra mormor og
inn i egen bolig. Det er enighet om
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at det mest ideelle for Jakobsen
hadde vært å finne en leilighet
langs bybanetraseen, da dette er
bra beliggenhet i forhold til skole,
mormor og venner. Prisene der er
imidlertid slik at standard og
størrelse på leilighet/hybel vil
måtte være beskjeden. Jakobsen
er tydelig på at hun er innforstått
med dette. Hun sier at hun trenger
hjelp til å finne egnet leilighet, og
det praktiske ved selve flyttingen.
Hun sier hun mangler det meste av
inventar. Jakobsen forteller at hun
er flink til å lage mat, men har lite
erfaring med vasking av hus og
klær.
Økonomi og jobb
Saksbehandler forteller at
Jakobsen har behov for økonomisk
veiledning. Hun har for vane å
bruke opp pengene med det
samme hun får dem utbetalt.
I tillegg låner hun penger av andre,
noe som g jør at hun har opparbeidet seg en g jeld på over
15.000 kroner fordelt på privat
g jeld og telefonutgifter. Jakobsen
er enig i at dette er noe hun
strever med, og kan ha nytte av
hjelp til å få en mer ordnet
økonomi. Av konkrete tiltak nevnes
oppsett av budsjett og opplæring
i bruk av nettbank for å ha over-
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sikt og kunne betale regningene
sine selv. Jakobsen har et sterkt
ønske om å ta førerkort, og det
avtales at dette er noe som må
sees i sammenheng med hennes
totale økonomi, vilje til å spare, og
eventuelt finne en deltidsjobb.
Skole og fritid
Jakobsen går første året på
restaurant- og matfag ved en
videregående skole. Hun forteller
at det foreløpig går fint, men at
hun har fått advarsler i noen fag
på grunn av fravær som hovedsakelig skyldes at hun har forsovet seg. Jakobsen forteller at
hun vanligvis legger seg sent og
sier hun har problemer med å få
sove. Videre forteller hun at hun
har problemer med å komme seg
opp om morgenen, og kunne
trenge hjelp med dette. Hun forteller at hun mener hun må få
medisiner fra lege om hun skal få
sove. Hun sier hun ofte røyker
hasj før hun legger seg, og at det
hjelper henne å slappe av. Det
avtales at å finne mer ut av dette
er en prioritert oppgave.
Pr. i dag deltar ikke Jakobsen i
noen fritidstilbud. Tidligere trente
hun mye svømming men det er hun
lei av. Hun forteller at det er et

treningssenter like i nærheten av
skolen, og at hun kunne tenke
seg å begynne å trene der dersom
hun hadde penger til det. Hansen
forteller at DUE har avtaler med
treningssenter, og at det er mulig
for henne å benytte seg av den
sammen med koordinator om
ønskelig. Jakobsen sier hun
kjenner mange, og har over 700
venner på facebook. Hun sier hun
fortrekker å være sammen med
gutter, og at de fleste av jentene
ikke er til å stole på.
Helse
Hansen viser til at det i søknaden
fra barnevernstjenesten skrives
at det over flere år har vært
mistanke om at Jakobsen har
ADHD, og spør hva hun tenker i
forhold til en utredning. Dette er
noe Jakobsen er usikker på om
hun ønsker, og det avtales at
Jakobsen skal tenke litt på det,
og at det tas opp senere.
Hansen oppsummerer at Jakobsen
kan få støtte til mye av det hun
synes er vanskelig nå, og at mange
av ønskene hennes også vil være
mulig å realisere.

Sak 3
Ønsker og behov i forhold til valg
av koordinator
Jakobsen forteller at det var en
miljøterapeut, på akuttmottaket
hun ble plassert på før institusjonen, som hun likte veldig godt.
Om mulig vil hun g jerne ha henne
som koordinator. Det avtales at
Hansen ringer miljøterapeuten og
inviterer henne til en samtale
vedrørende et mulig oppdrag.
Hansen og Jakobsen diskuterer
også andre alternativer, og hvilke
kvalifikasjoner disse bør ha både
faglig og personlig. Jakobsen sier
hun ønsker en som er voksen, helst
en mann, han må ha erfaring med
ungdom som ruser seg, og ha
humor. Jakobsen skal tenke over
om det er noen andre hun kommer
på, og sier også at det er greit at
DUE kommer med forslag.
Sak 4
Oppstartsmøte
Det er enighet mellom Jakobsen,
barnevernstjenesten og DUE om
at Jakobsen skal få plass i DUE.
Oppstartmøte settes til 23.mai
kl.10.00 på Utekontakten. Før
dette skal Jakobsen være informert om hvem som har blitt oppnevnt til koordinator.
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Koordinatorsamtale
I forkant av oppstartsmøtet arbeides
det med å finne den best egnede
koordinatoren på bakgrunn av opplysningene som er kommet frem i
søknaden og i kartleggingssamtalen.
I enkelte tilfeller benyttes koordinatorer
fra koordinatorbanken, og i andre
tilfeller intervjues konkrete personer
etter ønske fra ungdommen selv eller
fra innsøkende instans.
I koordinatorsamtalen undertegnes
taushetserklæring før saken presenteres.
Dersom den potensielle koordinatoren
takker ja til oppdraget, gjennomgås
DUE sin metodiske tilnærming og
praktiske rutiner. Politiattest innhentes,
og rutiner for nyansettelser følges ut i
fra hvilke typer engasjement det
gjelder. (Se kapittel 4.)

Oppstartmøte
Tiltaket starter formelt med et oppstartsmøte hvor ungdom, koordinator,
representant fra DUE (vanligvis
veileder), innsøkende instans og
eventuelt andre interessenter deltar.
Før oppstartsmøtet skal det foreligge
vedtak på tiltak i DUE fra innsøkende
instans og avtale med koordinator være
signert. Dette er ofte første møte
mellom ungdom og koordinator, og
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det er viktig å legge til rette for en god
kontaktetablering. Kontaktinformasjon
utveksles og beredskapsordningen
gjennomgås. Møtet avsluttes ofte med
at ungdom og koordinator får litt tid
for seg selv, eventuelt går en tur på en
kafé, og lager avtale for neste møte.
Følgende skal avklares på
oppstartsmøte:
• Bruk av tiltaksplan eller individuell
plan.
• Forhold vedrørende ansvarsgruppemøter, det være seg deltakere,
hyppighet, sted for møtene og
eventuelt andre forhold.
• Arbeidsoppgaver frem til første
ansvarsgruppemøte.
Eksempel på saksliste til
oppstartsmøte:
1. Presentasjon av koordinator
og ansvarsområder
2. Beredskap
3. Tiltaksplan
4. Ansvarsgruppe
5. Arbeidsoppgaver frem til
første ansvarsgruppemøte
6. Eventuelt

Individuell oppfølging
Den individuelle oppfølgingen kan
deles inn i tre faser; kontakt- og etab-

leringsfasen, arbeidsfasen og avslutningsfasen.
Kontakt- og etableringsfasen
I denne fasen er det viktig at
koordinator og ungdom bruker tid
sammen for å etablere kontakt, bli kjent
og bygge en god relasjon. Det er i den
forbindelse viktig at koordinator viser
genuin interesse og engasjement for
ungdommen og de oppgavene og aktivitetene de gjør sammen.
I denne fasen starter også arbeidet med
kartlegging av mål, ressurser og behov
for tjenester. Dette er en kontinuerlig
prosess, og utvikles over tid og integreres i tiltaksplan eller individuell
plan.
Arbeidsfasen
I arbeidsfasen er det fokus på å utvikle
potensialet i den gode relasjonen til en
arbeidsallianse. Se punkt. 4.3 Det
arbeides målrettet og løsningsorientert
i henhold målsettingene i tiltaksplan
eventuelt individuell plan.
Avslutningsfasen
Avslutningen av DUE skal være planlagt og forutsigbar for den enkelte ungdom og samarbeidspartnere, og det er
viktig at alle parter er innforstått med

når tiltaket går inn i en avslutningsfase
og tidspunkt for avslutning av tiltaket.
Det praktiseres derfor to måneders
oppsigelse fra oppsigelsesdato. Det er
mulig å fravike dette kravet der det
fremstår som uhensiktsmessig eller
urimelig. Eksempelvis kan dette gjelde
ungdom som har fått plass i døgninstitusjon. Her må det imidlertid også
gjøres individuelle vurderinger.
I enkelte tilfeller er sannsynligheten
stor for brudd i behandlingen, eller for
at vedkommende trenger flere forsøk
på å etablere seg i institusjonen. Ungdommen kan i disse tilfellene ha behov
for DUE i en overgangsfase. På den
annen side er det viktig at et allerede
etablert og trygt tiltak, som DUE, ikke
gjør det enklere for ungdommen å
avbryte annen nødvendig behandling.

Hei. når eg sit
ter og ser
tilbake i tid, så
ville eg
bare si takk for
all hjelp
og støtte. Eg
har
kommet veldi
g langt,
og lengre skal
det bli.
Er ikke så go
d på å vise
takknemlighe
t osv. men
setter veldig pri
s på alt
vertfall.

«

Takket være tid, tålmodighet,
stahet, styrke, og ikke minst min
tålmodige koordinator, har jeg
klart å komme kjempelangt.
Ungdom

Målsettingen er at ungdommene
gjennom arbeidsalliansen med koordinator og øvrige signifikante personer
i sitt nettverk skal utvikle en sosial
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kompetanse som gjør dem trygge og i
stand til å klare seg uten individuell
oppfølging. I avslutningsfasen trappes
kontakten gradvis ned i samsvar med
ungdommens behov, og det brukes tid
på å synliggjøre oppnådde mål og
grunnlaget for selvstendighet. Dersom
ungdommen har behov for tiltak, hjelp
eller støtte fra andre instanser er det et
mål å sikre at disse er på plass før DUE
avsluttes.
Denne fasen tar ofte lengre tid enn
forutsatt, og det anbefales at dette
arbeidet påbegynnes i god tid; kanskje
litt før det føles komfortabelt for alle
parter.

«

Jeg takker fra innerst i mitt hjerte
for all hjelp, støtte, oppmuntring og
veiledning jeg har fått i løpet av de
årene jeg har vært med i DUE.
Ungdom

Tusen takk for
bildene,
nå som vi skal
avslutte :(.
Hvis du vil ka
n vi adde
hverandre på
facebook.
Stor klem

Avslutningsmøtet
Uavhengig om det er en planlagt
avslutning eller om tiltaket avsluttes ved
brudd, gjennomføres et avslutningsmøte. På dette møtet deltar ungdom,
DUE, innsøkende instans og aktuelle
andre instanser. Etter at tiltaket er
avsluttet skriver koordinator en
avslutningsrapport som sendes innsøkende instans.
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7. Veien videre
i morgen?
Hei hva skjer
i kveld og
gt
rin
vi
e
ull
Sk
treff?
avtalt et siste

For å kunne bidra som premissleverandør og legge til rette for at flere
får tjenester de kan nyttiggjøre seg, er
det viktig å tilpasse og videreutvikle
tiltak og samarbeid på tvers av tjenester
og instanser. DUE har flere satsningsområder utover de som tidligere er
nevnt. Under omtales kort tre nye
samarbeidsprosjekt mellom DUE og
Husbanken.

Eie egen bolig
Med bakgrunn i behovet for flere
varige boligløsninger for vanskeligstilt
ungdom etableres et prosjekt der det
legges til rette for at ungdommer, som
har vist tilstrekkelig progresjon i DUE,
får mulighet til å kjøpe sin egen bolig
ved hjelp av de virkemidlene Bergen
kommune og Husbanken har til
rådighet.
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Målgruppe
Ungdom mellom 18 og 25 år som
oppfyller følgende kriterier:
• Deltar, eller har deltatt, i DUE
• Har stabil inntekt
• Kan ivareta et boforhold både med
henhold til økonomisk situasjon
og praktiske ferdigheter knyttet til
det å bo
Modell
Før kjøp av bolig vil den enkelte, i en
avklaringsperiode, gjennomgå en
systematisk kartlegging i forhold til
evne og vilje til å kjøpe og ivareta
forpliktelser knyttet til å eie egen bolig.
Den enkelte vil motta individuell oppfølging fra prosjektleder knyttet til:
• Økonomistyring
• Søknad om finansiering av bolig
• Finne egnet bolig
• Kjøpsprosessen
• Ivaretakelse av boligforholdet

Bolig vil finansieres ved:
• Startlån
• Boligtilskudd (inntil 40 prosent)
• Bostøtte

Boveileder for ungdom
Flere ungdommer har gitt tilbakemelding om behovet for et sted der det
finnes konkrete råd og tips vedrørende
det å flytte og bo for seg selv presentert
på en enkel og forståelig måte. DUE
ønsker i tett samarbeid med ungdommer som har erfart hvilke utfordring det kan være å skulle flytte for seg
selv, å utvikle en slik veileder.

Ekstern evaluering
Det er ofte vanskelig å måle konkrete
resultater av barnevern- og sosialfaglig
arbeid, og det er per dags dato ikke
gjennomført en undersøkelse som kan
si noe sikkert om hvordan det går med
ungdommene som har vært i DUE.
DUE kan imidlertid vise til svært gode
resultater knyttet både til boligsosialt
arbeid, dagtilbud, og måloppnåelse for
øvrig.
Etter omorganisering og utvidelse av
tiltaket, får nærmere 60 ungdommer
tilbud i DUE årlig. Stabil drift og et
tilstrekkelig datagrunnlag gir et godt
utgangspunkt for ekstern evaluering.
Etter initiativ fra Husbanken er det en
målsetting å få gjennomført en slik
evaluering.

8. Dokumenter

Følgende dokumenter kan bestilles fra Utekontakten på e-post:
utekontakten@bergen.kommune.no
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Utekontaktens oppgave er å forebygge problemutvikling
og medvirke til bedring av livssituasjonen til ungdom
og unge voksne i risikoutsatte miljøer.

Bergen kommune – Utekontakten
Besøksadresse: Strømgaten 10
Postadresse: P.b. 7700, 5020 Bergen
Tlf. 55 56 86 00
utekontakten@bergen.kommune.no
www.bergen.kommune.no/utekontakten

