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Forord

NAV Ås har i samarbeid med Ås kommune gjennomført et prosjekt til forebygging av barne-
og ungdomsfattigdom. I løpet av prosjektperioden ble Ungdomsteamet ved NAV Ås etablert.
Både Ås kommune og NAV har ungdom som en prioritert gruppe, og i NAVs strategi inngår
målet om at ungdom skal gis mulighet for å komme i arbeid.
Unge under 25 år som henvender seg til NAV Ås tilbys samtale på dagen for henvendelse,
eventuelt første virkedag etter. Ungdommen tilbys så tett oppfølging som behovet tilsier, og
etablerer kontakt med andre tjenester ved behov.
Ansatte i Ungdomsteamet er engasjerte, hyggelige og blide ansatte, som harvist et stort
engasjement, iderikdom og stort pågangsmot. De har fått tillit både hos brukere, pårørende,
samarbeidspartnere og kollegaer.

Ungdomsteamet tilbyr et lavterskel-tiltak rettet mot ungdom, med målet å gi alle unge som
henvender seg et tilbud om:

Opplæring

Arbeid

Aktivitet.

Pårørende kan også henvende seg på vegne av sine unge og få veiledning, eventuelt også delta
i samtale dersom deres ungdom ønsker det.
Ungdomsteamet kan informere om arbeidsmarkedet, og knytte kontakt med arbeidsgivere,
helsestasjonen, Oppfølgingstjenesten, psykolog og andre, ut fra behov.

Ungdomsteamet har etablert skriftlige samarbeidsrutiner mellom NAV og
Oppfølgingstjenesten (OT), krisesentret, barnevernet, og Enhet for rus og psykisk helse. I
tillegg samarbeider de med videregående skole i Ås, NAV Akershus og andre kommunale og
statlige tjenester. Ungdomsteamet er representert i Ås kommunes tverrfaglige team med
målgruppe barn og unge; Positivt oppvekstmiljø.
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Innledning

Gjennom de to årene Ungdomsteamet har vært i drift har mange tanker og ideer blitt født.
Noen har blitt til virkelighet andre er fortsatt ”bare”tanker. Det å få mulighet til å utvikle
tiltak som Ungdomsteamet, har vært en herlig prosess, med mye hardt arbeid og mange fine
resultater. Det har vært privilegium å få mulighet til å treffe og jobbe sammen med
ungdommen, og sammen finne mål og retning mot det livet de ønsker å leve. Vi som er
veiledere ved Ungdomsteamet mener at ungdom i Ås kommune har fått et godt og helhetlig
tilbud, noe som har bidratt til at ungdom i kommunen har økt sin livskvalitet.

I denne rapporten ser vi på viktige definisjoner av fattigdom og ekskludering, vi oppsummerer
også hvordan prosjektet har utviklet seg fra oppstart. Videre vil vi gi et overblikk over det
arbeidet som har blitt gjort og hva som har vist seg å være effektive metoder ved oppfølging
av ungdom. I tillegg gjør vi rede for hvordan sammensetningen av ungdommen er, hvilken
type hjelp de trenger og hvilke utfordringer ungdommen har. Til sist ønsker vi å dele våre
drømmer om fremtiden for ungdom i Ås kommune.

Fattigdom

Definisjon av fattigdom
Det finnes mange ulike måter å definere fattigdom på. Begrepet fattigdom er også et politisk
ladet tema, ofte brukt for å kaste lys elle skygge på hvordan deler av befolkningen i landet
lever. Fattigdom er komplekst fenomen og en definisjon fanger ikke opp alle aspekter. Det er
vanlig å dele fattigdomsdefinisjonen i to: absolutt fattigdom og relativ fattigdom.

Absolutt fattigdom
Absolutt fattigdom er et vist konstant levekår over tid og mellom land. En fattigdomsgrense
blir funnet ut i fra minimal levekostnad, ofte relatert til en dollar om dagen (Ravallion, Chen
og Sangraula, 2009). Definisjonen er den vi vil kategorisere som ekstrem fattigdom. Absolutt
fattigdom er også det å mangle fundamental tilgang til livsnødvendige ting sommat, rent
drikkevann og tak over hodet. Nødvendige helsetjenester, utdanning og informasjon anses
også som en del av det å markere fattigdomsgrensen (Kopenhavn deklarasjon, 1995).

Fattigdom som beskrevet over finnes sjelden i Norge. Men det er bekymringsfullt atved fri
flyt av arbeidskraft så blir det vanskelig å holde oversikt over beboere i landet. Man kan regne
med at det ikke bare vil flytte voksne enslige menn til Norge, men også familier med barn og
unge. Vi ser i media at fattige mennesker kommer til Norge uten et trygt bosted eller inntekt
som dekker grunnleggende behov. Det er også usikkert om disse vil oppsøke NAV eller andre
etater for hjelp.
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Relativ fattigdom
Relativ fattigdom defineres generelt som det å ha knapphet på goder, for lav inntekt til å
kunne leve, delta eller kunne bruke mulighetene i samfunnet, på lik linje med andre
(Bradshaw, Chzhen, Main, et al. 2012). I Europa og Norge er det vanlig å bruke OECDs
definisjon av fattigdom. Det vil si at den som har under 50% av median inntekten på
landsbasis, vil bli kategorisert som fattig (Growing unequal, OECD, 2008). Til tross forat
Norge er et av verdens rikeste land, har fattigdom økt de siste årene. I 2010 var omtrent 4.5 %
av befolkningen fattig ut ifra OECDs definisjon av fattigdom. I NAVs rapport om fattigdom
og levekår i Norge finner man at unge aleneboende er de som har hatt svakest inntektsvekst.
Blant de med lav inntekt er det en sterk overrepresentasjon av minstepensjonister,
sosialhjelpsmottakere, innvandrere, langtidsledige, langtidssyke og unge aleneboende (Herud
og Naper 2012).

Opplevelse av fattigdom
Helse og velvære er relatert til inntekt, men selv om levekår og inntekt har økt generelt i
samfunnet, er det fortsatt de med lav inntekt som har dårligere helse og opplever mindre
velvære. Opplevelsen av det å ha mindre en andre er en vesentlig faktor som påvirker det
virkelige livet. Her er det ikke snakk om det å ha nok mat eller tak over hodet, men
opplevelsen av det å ligge bakpå, ikke være god nok, ikke ha enplass eller bli verdsatt i
samfunnet, som gjør noe med mennesker. Des større forskjell mellom inntekt i et samfunn
eller mellom land fører til misfornøyelse, noe som bidrar til at mennesker mistrivesog
livskvaliteten minsker (Wilkinson og Pickett, 2013).

Fattigdom i Ås
Tall fra Statistisk Sentralbyrå, vedrørende utvikling av fattigdom i Norge, viser at fattigdom i
Follo-kommunene øker. I Ås kommune øker prosenten mest, fra 4,4 % i 2005 til 6,9 % i 2011
(Tallene tar utgangspunkt i OECD sin definisjon av fattigdom). Ås kommune er dermed en av
de kommunene i landet med størst andel fattige. Å sette fattigdom på agendaen er derfor et
viktig arbeid i Ås kommune. Ungdomsteamet bidrar med dette arbeidet ved å hjelpe passiv og
marginalisert ungdom ut i en meningsfull aktivitet. Eksempel på andre typer fattigdomsarbeid
som gjennomføres i kommunen er prosjektet «Aktive familier». Dette prosjektetgir fattige og
marginaliserte familier mulighet til å delta på sosiale arrangementer. Alle tre veilederne ved
Ungdomsteamet arbeider også i dette prosjektet på kveldstid.

«Hørt at mange sier at det er så kjipt på NAV, men etter en veiledningstime med
deg skjønner jeg ikke hva de mener.»

Gutt 19 år
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Fattigdomsprosjektet

Oppstart og utvikling
Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter ti tilskuddsordninger innenfor temaområdet
fattigdom og sosial eksklusjon. Det er fylkesmannen i Akershus som forvalter midlene. NAV
Ås søkte et avfattigdomsmidlene og fikk udelt i 2009. Ved oppstart var prosjektet først rettet
mot barn og ungdom, med vekt på å lage gode samarbeidsrutiner mellom NAV og
samarbeidsetater i kommunen.

Målet var å finne tiltak for å redusere fattigdom blant barn og unge i Ås kommune. Fra
oppstart 2009 til høsten 2011 var Lotte Harbu Gjertsen prosjektleder og satt i gang prosjektet.
De to første årene var det kun prosjektleder som arbeidet i prosjektet.
Barn og unge med foreldre som mottok sosialstønad eller deltok i kvalifiseringsprogrammet
var i målgruppa. For å markere prosjektet og samle etater som jobbet med barn og unge i
kommunen, ble det arrangert en fagdag med tema forebygging av barnefattigdom.

Høsten 2011 ble både Barnevernstjenesten og Rustjenesten flyttet ut av NAV Ås. Ved
overgangen ble det bestemt at en stilling i NAV Ås kunne gå til prosjektet og Cecilie Matre
ble da frigitt fra andre oppgaver for å kunne jobbe med prosjektet. Gjertsen sluttet ved NAV
Ås i januar 2012, da ble Briet Birgisdottir prosjektleder. Per Stokke Hall ble samtidig ansatt
som veileder i prosjektet, også han med lønnsmidler fra fattigdomsmiddlene. Samtidig endret
strukturen seg i prosjektet, der prosjektleder også jobbet med veiledning av ungdom. Dermed
ble det tre engasjerte veiledere som jobbet aktivt med ungdom og prosjektet endret navn til
Ungdomsteamet. Arbeidskapasiteten ble større og Ungdomsteamet kunne ta i mot all Ås-
ungdom med oppfølgingsbehov fra NAV.

Nye mål for prosjektet
Høsten 2011 utviklet tiltaket seg fra å ha fokus på barn, unge og foreldre, til å fokusere kun på
ungdom i alderen 16 til 24 år. Prosjektet fikk mer tyngde ved at flere ansatte fikk jobbe med
fullt fokus på ungdom.

Målet med prosjektet ble endret til å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon
blant ungdom i Ås kommune.
All ungdom som henvender seg til Nav Ås eller registrerer seg som arbeidssøker på nav.no får
tilbud om å komme til samtale med veileder i Ungdomsteamet. Grundig kartlegging og
samarbeid med ungdommen skal føre til meningsfull aktivitet. Ingen ungdom i Åsskal være
passive, langtidsbruker av NAV sine ytelser.

«Setter pris på at du hjelper meg, selv om jeg roter det tilhver gang…..» Gutt, 20 år.

Veiledere ved Ungdomsteamet 2013
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Cecilie Matre Per Stokke Hall Briet Birgisdottir

Samarbeid og nettverksbygging

Samarbeidsrutiner
Både Rustjenesten og Barnevernstjenesten var samlokalisert med NAV Ås frem til 2011. Da
flyttet begge enhetene ut av NAV og dermed forsvant viktig kompetanse og ressurser fra
kontoret. Det ble derfor viktig for Ungdomsteamet å lage gode samarbeidsrutiner mellom
NAV og disse etatene. Det ble også naturlig å lage nye samarbeidsrutiner med andre aktuelle
samarbeidspartnere i Ås kommune.
Rutinene ble laget for å skape god flyt og kommunikasjon mellom enhetene, men ikke minst
for å knytte kontakter og bli kjent med hverandres tjenester. Veiledere ved Ungdomsteamet
ble kontaktpersoner for NAV og sørget for at avtalene ble skrevet, godkjent og fulgt opp.

«Er veldig fornøyd med samarbeidet, takker for det»
Rusinstitusjon

Barnevernstjenesten
Det er viktig at barn og familier som har utfordringer og som trenger hjelp fra både NAV og
Barneverntjenesten får helhetlige og koordinerte tiltak. Dette krever et godt samarbeid
mellom barneverntjenesten og andre tjenester.
Ungdomsteamet tok initiativ til å utarbeide nye samarbeidsrutiner mellom NAV Ås og
Barneverntjenesten i Ås.
Formålet var å sikre et kvalitativt godt samarbeid mellom de to tjenestene, spesielt med fokus
på oppfølging av ungdom som overføres fra barneverntjenesten til NAV.
Samarbeidsrutinen beskriver hvordan en skal samarbeide i enkeltsaker, og hvordan en skal gå
frem når de ulike tjenestene ønsker bistand fra hverandre. Det står også oppført navngitte
kontaktpersoner fra de ulike enhetene, slik at det ikke er tvil om hvem en skal ta kontakt med
ved f.eks. generelle spørsmål/veiledning i saker.
Ungdomsteamet samarbeider også med Barneverntjenesten i Ås om oppfølgingen av de 5
enslige, mindreårige flyktningene som ble bosatt i Ås kommune i 2009.
Erfaringen så langt viser at en samarbeidsrutine gjør det enklere for begge enheter å ta kontakt
med hverandre. Ungdommen opplever også tjenestene som mer koordinerte i
oppfølgingsarbeidet.
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Enhet for rus og psykisk helse og Enhet for forebyggende helsearbeid
Både samarbeidsrutiner og samarbeidsprosess er skrevet mellom NAV Ås og Enhet for rus og
psykisk helse og Enhet for forebyggende helsearbeid. Samarbeidsrutinene skal sikre at de som
trenger, får enhelhetlig tjeneste og at enhetene samarbeider med fokus på brukerens beste.
Samarbeidsprosessen er lagdfor at enhetene får satt nødvendig oppdatering av kompetanse og
flyt av informasjon, i system. Enhetene har som mål å ha et fast samarbeidsmøte i året, men i
tillegg skal tjenestene sørge for at den årlige fagdagen blir organisertmed invitasjon til andre
etater i kommunen. Det er en av veilederne ved Ungdomsteamet som er ansvarlig for
organiseringen.
Psykiske lidelser er et økende problem i Ås, likt andre steder i Norge. Flere og flere unge har
behov for samtaler, diagnoser og behandlinger for sine lidelser. For mange er disse lidelsene
et stort hinder for å komme i arbeid eller å klare å stå i skolesystemet. Enkeltehar opplevd
vanskelige livshendelser som også vil kreve lengre eller kortere hjelp innenfor
psykiskhelsetjeneste. Samarbeidsrutinene og kunnskap om tjenestetilbudet i etaten gjør det
lettere å veilede og henvise ungdom til riktig instans.

Oppfølgingstjenesten
For oppfølging av ungdom er det viktig å få godt overblikk over tjenestene som rettes mot
ungdom i skolesystemet. Oppfølgingstjenesten i Follo er lokalisert i Ås og har ansvar for
oppfølging av elever som, av ulike grunner, slutter på videregående skole. Det er laget felles
samarbeidsrutiner mellom Oppfølgingstjenesten og alle NAV-kontor i Follo-regionen. Det er
NAV Ås som har ansvaret for denne rutinen. Ungdomsteamet har regelmessige møter med
Oppfølgingstjenesten hvor det blir gitt informasjon om hvor mange elever som vil trenge
oppfølging fra NAV eller er i fare for å slutte på skolen. NAV og oppfølgingstjenesten har
også samarbeid i enkeltsaker og gir råd og veiledning om veivalg og frister forforskjellige
innsøk til skolene.

Andre samarbeidspartnere
Ungdomsteamet har tatt kontakt med mange forskjellige tjenester både i og uten for Ås
kommune. For ungdom er det veldig viktig å kunne få en helhetlig oppfølging, slik at det ikke
blir for mange personer å forholde seg til. Det er viktig å kunne lose ungdom igjennom de
forskjellige mulighetene mot arbeid eller bedre helse når slike behov oppstår. Ungdom er ofte
lite kjent med hvordan NAV fungerer eller hvordan de skal gå frem for å få hjelp/informasjon.
Dette kan skape unødvendig stress og føre til at ungdom ikke finner veien videre.
Ungdomsteamet har derfor lagt vekt på å være brobygger til forskjellige etater og tjenester
rettet mot ungdom. Ungdomsteamet har vært i møter med Forebyggende politi i Follo, som
har bistått både i enkelt saker og ved generelle spørsmål rundt ungdom. Vi har også hatt møte
med Kriminalomsorgen i Ski, for å samarbeide rundt ungdom som soner samfunnsstraff.
Ungdomsteamet har hatt flere møter med Frivillighetssentralen i Ås, Aktiv på dagtid og
Frisklivssentralen, hvor vi har diskutert muligheter for samarbeid og/ eller arbeidspraksis for
ungdom. Midtgård, Fritidsklubb for ungdom, har også vært enviktig samarbeidspartner, både
i forhold til arbeidspraksis og for å få oppdatering om hva som skjer blant ungdom i Ås.
Arbeidsmarkedsbedriftene Follo Futura og Åspro er også lokalisert i Ås. Ungdomsteamet har
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hatt flere møter med dem og tett samarbeid om muligheter og veivalg for ungdom med behov
for tettere oppfølging. Det hender at ungdom i Ås opplever vold i nære relasjoner og får
behov for å bli i varetatt på Krisesenter. I disse tilfellene har Krisesentereti Follo vært viktig
samarbeidspartner for å bistå ungdom i krise. Her har Ungdomsteamet fulgt
samarbeidsrutinene NAV Ås har laget med Krisesenteret.

Fagdagen
I 2013 arrangerte Ungdomsteamet, i samarbeid med
andre kommunale etater, en fagdag for ansatte i
kommunen. Hovedmålet var å bli kjent med noen av
Ås kommune sine tiltak/tjenester for ungdom. Det ble
holdt et 30 min innlegg fra hver etat/tiltak, med fokus
på hvordan de konkret jobbet med ungdom. I tillegg
var det fagforedrag om en ny trend rundt ”legale”
rusmidler og spilleavhengighet.

Tilbakemeldinger på fagdagen var at den var
etterlengtet og vellykket. Evalueringen viste at det
var et stort behov for en slik gjennomgang, og mange
meldte tilbake at de fikk mye oppdatert kunnskap om
de ulike tjenestene. Det var også et klart ønske om en
årlig videreføring av en slik fagdag.

Ungdomsteamet NAV Ås

Arbeidsmetoden
Ungdomsteamet slik vi kjenner det i dag startet opp høsten 2011, uten noe klart mandat om
hvordan ett slikt team skulle jobbe. I arbeidet med ungdom i Ås kommune har
Ungdomsteamet basert oppfølgingen på strategi-dokument for oppfølging av ungdom mellom
16-24 år, laget av NAV Akershus for perioden 2011 til 2013. I tillegg til å følge veiledningen
fra fylket, har teamet hele tiden hatt stort fokus på å forebygge fattigdom blant ungdom i
kommunen (målet med prosjektet).
Ungdomsteamet har utarbeidet sin ”egen” arbeidsmodell som har fungert svært bra og flere
har lurt på hva det er som gjør at teamet lykkes så godt med oppfølgingen.
Svaret er ikke enkelt men vi mener at noen nøkkelkvalifikasjoner og kunnskapermå til for å
ha mulighet til å lykkes med ungdom.
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«Redselen for å komme innunder NAV systemet var skrekk i mine øyne. Kampen
varte helt til jeg ble foreslått å komme under ungdomsteam på NAV det forandret
hele hverdagen min helt, angsten og redselen forsvant gradvis og i dag ser jeg på

dem som en del i min hverdag. Livet hadde vært heltannerledes om ikke den
kontakten og den hjelpen som de gjør hadde vært der, jeg vil ikke engang tørre å

tenke hvordan det vil bli hvis denne tjenesten skalfjernes. Det burde vært
lovpålagt på alle NAV kontorer at ungdomsteam er endel av denne tjenesten.»

Jente 24

Systematikk
Da prosjektet var rettet mot fattigdom, startet vi i 2011 med å lage oversikt over alle
ungdommer som hadde mottatt sosialstønad noen måneder tilbake i tid. Denne oversikten har
blitt en viktig del av arbeidsmodellen til Ungdomsteamet. Første tirsdag hver måned tas det ut
lister over all ungdom som har vært i kontakt med NAV Ås. Ved gjennomgang av listene får
vi oversikt over ungdommen og hindrer at ungdom ”faller i gjennom NAV systemet” uten at
de fanges opp. For å ha systematikk i arbeidsoppgavene mellom veilederne i Ungdomsteamet
brukes fødselsdagen til ungdommen som fordelingsparameter. Dette er ikke et rigid system og
ungdommer kan lett bytte veileder om de ønsker det.

Egen brosjyre
Brosjyren Ungdomsteamet fikk utarbeidet er et viktig verktøy hvor ungdommen kan få et
tydelig overblikk over oppfølgingstilbudet og hvilke temaer Ungdomsteamet bistår med.
Bilder av veiledere, epostadresse og mobilnummer er oppgitt på baksiden, for at ungdom lett
kan se hvem som jobber i teamet.

Kontakt innen to dager
Når ungdom registrerer seg som arbeidssøker på nav.no tar veiledere fra Ungdomsteamet
kontakt med vedkommende per telefon eller post innen to dager. Ungdom får tilbud om en
samtale der målet er å opprette en kontakt og kartlegge hva ungdommen trenger av
oppfølging. Samtidig er det viktig at ungdommen får informasjon om hva
NAV/Ungdomsteamet kan bistå dem med. Enklere for ungdom at vi tar kontakt. Vanskelig
for ungdommen å be om dette.

«Før oppstart av Ungdomsteamet hadde jeg vært i 2 åri NAV systemet, uten noe
hjelp eller oppfølging. Uten oppfølgingen fra Ungdomsteamet hadde jeg kanskje

ennå levd av ytelser fra NAV.»
Jente 22, i arbeid

Tett individuell oppfølging
Mye har vært forsket og skrevet om viktigheten av tett individuell oppfølging, særlig når det
gjelder marginalisert ungdom. Med tett individuell oppfølging legges det stor vekt på å se
behovene hos den enkelte. Ungdommens behov for tett individuell oppfølging er veldig
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forskjellig. Noenungdommer trenger denne type oppfølging over lengre tid, fra noen måneder
til mange år. Dette gjelder særlig de som sliter med alvorlige psykiske lidelser og/eller
rusproblematikk. Det å opparbeide en tett relasjon over tid og å møte hjelpere som involverer
seg, er også en viktig faktor for ungdommen. Mange av de ungdommene med størst
oppfølgingsbehov har ofte tilknytningsproblemer og sosial angst. Det å bli kjentmed nye
personer, hvor de må fortelle ”alt” på nytt, sliter dem ut og kan virke demotiverende.

Erfaringen fra teamet er at tett individuell oppfølging ofte er nødvendig i faser, i oppstarten
eller ved større livssituasjonsendringer. Tett individuell oppfølging er tid- og resurskrevende
og mange av ungdommen trenger at det samarbeidesmed andre etater og tjenester. Ofte er det
veilederne ved Ungdomsteamet som setter i gang et slikt samarbeid, noe som krever god
oversikt over kommunale og andre tjenester knyttet til ungdom.

NAV Ås ga meg lys framtid. Nav Ås er hjelpsom. Nav Åser snille og hyggelige.
Jeg fikk all hjelpen jeg trengte. Jeg hadde en drøm om å bo aleine. Nå er det oppfylt

drømmen min. Jeg er veldig glad o takknemlig. Tusen tusen tusen takk.
Jente 19

Motiverende samtale
Motiverende intervju (MI) er en samtalemetode som er særlig anbefalt i samtaler med
individer som ønsker, eller burde, endre livstil og/eller levemønster. MI er ikke en
samtaleteknikk i seg selv, men er en metode som handler om å gjøre veiledere bevistpå
hvordan man møter mennesker i samtalen. Det å møte mennesker med empati, fokus på å løse
ambivalens, møte og utforske motstand og ha fokus på klientens mestringstillit (få mer tro på
seg selv) er fundamentale grunnprinsipper i metoden. Det er særlig viktig for ungdom å møte
veiledere som lytter aktivt og ikke er dømmende. Ungdom er særlig følsom på dette og i
presset og dømmende situasjon er faren større for at uønsket adferd heller blir verre en bedre
(Miller og Rollnick 2002). Alle veiledere ved Ungdomsteamet har tatt kurs i Motiverende
intervju og bruker metoden aktivt i samtaler med ungdom.

Tid og relasjon
All ungdom som henvender seg til NAV Ås får tilbud om å få snakke med en veileder i
Ungdomsteamet. I samtalen blir behovene til ungdommen grundig kartlagt og behov for
videre oppfølging vurdert. Det tar ofte 3 til 4 samtaler med hver ungdom før en ”god” relasjon
dannes og det virkelige behovet blir synlig. Med en god relasjon skapes også en gjensidig
tillit. Det som en opplever som katastrofe kan en annen oppleve som lett og enkelt å mestre.
Utfallet kan bli like stort og alvorlig, det er derfor viktig å legge sine egne meninger til siden
og prøve å se det fra ungdommens synspunkt. Utsatt ungdom har spesielt behov for å kunne
stole på veilederen og erfare at ord blir til handling. God relasjon og gjensidig tillit gjør det
også lettere å veilede ungdom mot arbeid eller en meningsfull aktivitet på dagtid.
Ungdommen erfarer over tid at veiledere ved Ungdomsteamet ønsker dem ve og vel, og ikke
har som eneste mål å bli ferdig med samtalen. Dette bekreftes med videre oppfølging selv når
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ungdom er kommet ut i tiltak. Antall ungdom hver veileder følger opp, har stor betydning for
kapasiteten til å kunne gi tett individuell oppfølging. Hver veileder burde derfor ikke ha
oppfølging av mer enn 40 ungdommer, til enhver tid. Ungdomsteamet har erfart at flere
ungdommer og for mange ”andre” oppgavergir dårligere oppfølging og burde unngås.

«Jeg er så lei av at du ringer meg hele tiden, at jeg har bestemt meg for å begynne å
jobbe.»

gutt 23 år

En dør –alle ytelser
Ungdommene som er i kontakt med Ungdomsteamet trenger ulik oppfølging og ulike ytelser,
alt etter livssituasjonen de står i. Gjennom kartlegging og veiledning blir det vurdertom
ungdommen kan ha krav på statlige og/eller kommunale ytelser. Det har vært en vanskelig og
krevende prosess for veiledere i Ungdomsteamet å opparbeide seg kompetanse på så mange
ulike fagfelt innen for NAV. Prosessen og veiledernes stå-på-vilje har ført til at ungdom som
kommer til NAV Ås, kun trenger å forholde seg til en veileder for å få hjelp, uansett ytelse.

NAVs Virkemidler og tiltak
NAV har utallige tiltak og virkemidler og det kan ofte bli vanskelig å finne retttiltak til rett
person. Ungdomsteamet har fått god oversikt og kunnskap over de forskjellige virkemidlene
som finns i NAV. Selv om det fortsatt er mye å lære har Ungdomsteamet på kort tid blitt et
team med høy faglig kompetanse, hvor alle veiledere har god kunnskap om både kommunale
og statlige støttefunksjoner. Ved NAV Ås har Arbeidsgruppa vært et lavterskel tiltak, hvor
ungdom kan starte på dagen. Det er et eksempel om tiltak som hindrer at ungdom ”naver”.
Den gode kunnskapen om de forskjellige tiltakene og virkemidlene har bidratt til at ungdom
kommer fortere ut i aktivitet. Når ungdom er i tiltak er veiledere i kontakt med både
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tiltaksarrangør og ungdommen underveis. Kontakten kan for eksempel være korte
telefonsamtaler til begge parter for å sjekke om alt går greit. Samtidig kan slike samtaler
avdekke utfordringer som kan løses raskt, og forhindre at ungdommen faller ut av tiltaket.
Slik oppfølging har vist seg å gi bedre resultater og øker sannsynligheten for at ungdom
lykkes videre. I rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet er det beskrevet gode resultater av at
veiledere fortsetter med oppfølgingen av ungdom selv om de er kommet i tiltak. Rapporten
anbefaler tett og god oppfølging også mens ungdommen er i tiltak i form av skole eller arbeid
(Frøyland, 2012).

«Fint, hvis Ungdomsteamet legges ned da får jeg fred og trenger ikke å ta meg
sammen.»

Gutt 20 år.

Engasjerte veiledere
Veilederne ved Ungdomsteamet har vært svært engasjerte, hatt visjoner og klare mål om å gi
ungdom med ulike behov den beste oppfølgingen. De tre veilederne har ulik fagbakgrunn og
det har bidratt til at ungdommen har fått en helhetlig og tverrfaglig oppfølging.
Briet Birgisdottir er utdannet sykepleier, i tillegg har hun master i folkehelse. Hun har gode
kunnskaper om både fysisk og psykisk helse, og kan veilede ungdom, og de andre veilederne,
om vanskelige sykdommer, symptomer, ulike behandlingsformer eller om hvordan ulike
medikamenter kan påvirke ungdom.
Cecilie Matre er utdannet sosionom, og har mange års erfaring med å jobbe med stigmatiserte
mennesker, særlig med fokus på ungdom. Hun har blant annet jobbet innen rusomsorg,
kompetansesenteret for prostitusjon og kriminalomsorgen.
Per Stokke Hall er utdannet adjunkt, og har i tillegg lang erfaring fra arbeid med mennesker
med utviklingshemning. Han har gode kunnskaper innen pedagogisk arbeid, samt god innsikt
i skolen og dens hverdag.

Ungdommen i Ås

Hvordan er ungdom i Ås
Ungdom som har kommet i kontakt med Ungdomsteamet har ulike utfordringer. Hittil har
teamet ikke kategorisert ungdom etter problemstilling, men med bruk av NAV sine
servicekategorier dannes det et grovt behovsbilde. Behovene til hver enkelt deles i tre
grupper, standard innsats, situasjonsbestemt innsats og spesielt tilpasset innsats.

Standard innsats
Ungdom med denne servicegruppen er kategorisert som selvhjulpne eller med lite behov for
oppfølging. Her finner vi ungdom som har registrert seg som arbeidssøkere for første gang,
ungdom som søker eller har rett på dagpenger eller ungdom som ønsker litt ekstra arbeid
mens de går på skole. Dette er inngangsporten for mange til NAV. Etterhvert kan
servicebehovet endre seg, alt etter behov for oppfølging og innsats. Antall ungdom som har
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standard innsats, varierer i løpet av året. Normalt sett øker det om høsten og reduseres mot
våren. Antall ungdom med denne servicegruppen varierer fra 30 til 40 ungdommer til en hver
tid.

Situasjonsbestemt innsats
I denne gruppen finner vi Ungdom med større oppfølgingsbehov. Noen trenger periodevis
mer oppfølging enn andre. Defleste i denne gruppen går enten på karriereveiledningskurs,
kompetansegivendekurs eller er i arbeidspraksis. Et økende antall ungdom kommer også i
kontakt med NAV for å få hjelp med å komme ut i lære. Det er et stort problem for mange
ungdommer at de ikke finner egnet læreplass. For mange blir derfor alternativet
arbeidspraksis via NAV. Dette er ikke en ønsket situasjon, men veiledere evaluerer behovet
og eventuelle konsekvenser i hvert enkelt tilfelle. Arbeidspraksis er et dårligerevalg for disse
ungdommene og skal helst unngås eller kun brukes i kortere tid. Oppstartsfasen krever ofte
mye arbeid i form av å finne egnet arbeidspraksis og bedrifter som er villige til åta i mot
ungdommen. Antall ungdommer med denne innsatsen pleier å variere fra 20 til 30
ungdommer til en hver tid.

Spesielt tilpasset innsats
De aller fleste ungdommene i denne gruppen er ungdommer som har innvilget
arbeidsavklaringspenger. Dette er en gruppe ungdommer med store psykiske og/eller fysiske
utfordringer, alle med nedsatt arbeidsevne. Denne gruppen er også størst, og er på ca. 50
ungdommer til en hver tid. De aller fleste i denne gruppen har behov for tett individuell
oppfølging. Samordnet oppfølging med andre hjelpeinstanser er vanlig med påfølgende
samarbeidsmøter og individuelle planer. Mange av ungdommene er for dårlig til å kunne
benytte seg av NAV sine tiltakskjeder, og klarer kun å gå til behandling for sine sykdommer.
Tett samarbeid med leger og helsepersonell er derfor viktig. Av ungdommer med
arbeidsavklaringspenger har de aller fleste psykiske utfordringer.

Ungdom som står utenfor
Ungdom i Norge har det stort sett bra, men den gruppen som sliter har noen felles trekk. Det
gjelder spesielt de ungdommene som kommer til NAV for å oppsøke hjelp. Disse
ungdommene har sjelden et nettverk eller familie de kan få hjelp fra og er derfor spesielt
sårbare og avhengig av velferdstjenesten som støttespiller. Majoritetenav disse ungdommene
sliter med dårlig økonomi, de har svakt, eller manglende sosialt nettverk, lite eller manglende
oppfølging hjemmefra eller mangler envoksen tillitsperson. Mange sliter også med
konsentrasjonsvansker og flere også med lese- og skrivevansker. Ett stort antall har heller
ikke fullført skole eller strever med å fullføre skolegang, eller det å mestre arbeidssituasjon
(Kristiansen og Skårberg, 2010).

I Ås ser vi at ungdommen som har størst behov for tett oppfølging har de samme
utfordringene Kristiansen og Skårberg (210) har funnet. I tillegg er mange ungdommer
kritiske til velferdstjenesten. Mange har hatt tiltak fra barnevernstjenesten, oghar vokst opp i
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hjem hvor en eller begge foreldrene ikke har vært aktive i arbeidslivet. Vi ser tydelighvordan
den sosiale arven utvikler seg. Det er derfor svært viktig at ungdommer som er i fare for å
falle utenfor i samfunnet blir fanget opp tidlig og får tilbud om tett oppfølging.

Det er viktig at vi som jobber med utsatt ungdom er kjent med at ungdom som mottar
sosialhjelp, kommer dårligere ut på de aller fleste dimensjoner enn sine jevnaldrende. I følge
Hammer og Hyggen (2006) har de også dårligere helse, dårligere råd, lavere utdanning og
dårligere bosituasjon en sine jevnaldrende. Dette er ungdommen som har større risiko for å bli
varig ufør, og vil derfor trenge tett individuell oppfølging til å få større mulighet til å lykkes.
Det er kjent at unge sosialhjelpsmottakere, havner i større grad i jobber med midlertidige
kontrakter, og har færre muligheter for forfremmelse og færre utviklings- og videre-
utdanningsmuligheter. I voksen alder er disse mindre motivert for arbeid og er mindre tilfreds
med arbeidssituasjonen, enn de som klarte overgangen fra ung til voksen uten støtte fra
sosialhjelp. Det er også en betydelig større andel som i voksen alder er uten arbeid eller helt
utenfor arbeidslivet (Hammer & Hyggen, 2006).

I vårt arbeid med ungdom, ser vi at gutter er i flertall, og er omtrent 2/3 deler av alle
ungdommene. Frønes (2010) påpeker at unge menn som havner på utsiden av arbeidslivet
eller skole i tidlig alder har stor sjanse for å bli værende på utsiden i lang tid. Blant unge menn
som ikke har en jobb eller går på skole i en alder av 18 år, vil fortsatt halvparten av disse være
uten jobb syv år senere. Ut i fra disse funnene ser vi at tidlig intervensjon er svært viktig, og
godt samarbeid med alle som jobber med ungdom øker sjansen til at de lykkes mot fremtiden.

Resultater i kroner og ører
I forebyggende arbeid er det ofte vanskelig å kunne vise til at penger blir spart. Det har vært
forsøkt med å lage kostnadsoverslag over det samfunnsøkonomiske tapet ved at ungdom blir
marginalisert og blir stående på utsiden av arbeidslivet. I rapport fra vista-analyse.no anslår
forskere at ungdom som kun klarer å arbeide i totalt 3 år av sitt liv, vil føre til et
samfunnsøkonomisk tap på over 11 millioner kroner (Rasmussen, Dyb, Heldal og Strøm;
2010). Det er vanskelig å anslå hvor mange ungdommer Ungdomsteamet har klart å hjelpe
videre ut i arbeid, tilbake til skolen eller i andre tiltak som fører dem nærmere arbeidslivet.
Men det er klart at selv om det kun dreier seg om få individer, er slikt forebyggende tiltak
økonomisk lønnsømt over tid.

Ungdomsteamet har hatt som ideologi å ha fokus på å øke livskvaliteten til hver ungdom som
oppsøker NAV Ås for støtte. Det dreier seg om mye mer en bare økonomisk støtte, det dreier
seg om å hjelpe ungdom å finne livsgleden, lysten til å sørge for seg selv og være selvstendig.
Men livsglede måles ikke i kroner, derfor har Ungdomsteamet også fulgt nøye med den
økonomiske utviklingen. For å kunne se hvor lønnsomt et ungdomsteam kunne være for
kommunen har temaet lagt økonomiskoversikt hver måned siden begynnelsen av 2012.
Økonomiske oversikten gjelder de kommunale utgiftene som går til ungdom via NAV Ås. Det
gjelder ungdom i kvalifiseringsprogrammet, introduksjonsprogrammet og ungdom som
mottar sosialstønad.



Ungdomstemet NAV Ås

15

Diagrammet over viser en månedlig oversikt over de sosiale utgiftene for 2012 og 2013. Ved
å sammenligne disse to årene kan vi se hvor mye Ås kommune har spart ved å ha et
Ungdomsteam. Ved slutten av året 2013, er sosiale utgiftene til ungdom i Ås kommune 812
080 kr mindre en de var for året 2012. Ved å fjerne utgiftene for introduksjonsprogrammet og
kvalifiseringsprogrammet, ser vi at utlagt kostnad til ungdom som mottok sosialstønad for
2013 var kr.1 462 000. Det vil si at omtrent halv parten av utgiftene til ungdom i Ås
kommune er via kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet.
Mellom disse to årene ser vi også at det er færre søkere i 2013 en i 2012 og antall søknader
hver måned har også gått ned.

Det er viktig å påpeke at antall ungdom som teamet følger opp har vært økende, nå som all
ungdom uansett ytelse får oppfølging fra teamet. Samtidig har de kommunale kostnadene gått
ned. Dette vil vi forklare med at kunnskapen i teamet om arbeidsmarked, rettigheter og
inntektsgivende tiltak har økt over tid. Det er sannsynlig at nedgangen i antall søknader også
forklares med at ungdom kommer tidligere i kontakt med NAV, og med råd og veiledning
unngår å søke om sosialhjelp. Ungdomsteamet er blitt godt kjent i kommunen og dette
stimulerer også til at ungdom og/eller foresatte tar kontakt.

Det er viktig å kunne vise til at Ungdomsteamet bidrar til at Ås kommune sparer penger ved
et effektivt Ungdomsteam. For oss er det vel så viktig at Ungdomsteamet bidrar til å øke den
enkelte ungdoms livskvalitet. I større sammenheng virker disse økonomiske besparingene
som en dråpe i havet, sammenlignet med millionene som blir spart ved god oppfølging av
ungdom som har havnet utenfor.
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Ungdomsteamets - framtidstanker

Fast kommunalt tilbud
Prosjektet kan vise til gode resultater, både for ungdommen i kommunen, men også innad i
NAV Ås i forhold til intern kompetanseoverføring. Ungdomsteamet har stort sett vært drevet
avfattigdomsmidler fra Arbeids og velferds direktoratet frem til 2013. Tross for
innsparingstider i Ås kommune for 2014 er det bestemt at Ungdomsteamet skal bli en fastdel
av kommunens tilbud til ungdom.

Kartlegging av ungdom i Ås kommune
Ungdata utfører lokale ungdomsundersøkelser. Disse undersøkelsene har Ås kommune bestilt
til 2014. Ungdom i alderen 13- 16 år får mulighet til å svare på spørsmål innen 20 utvalgte
temaer. Det kan blant annet være spørsmål om helse/livsstil, skoletrivsel, hjemmesituasjonen,
rusmiddelbruk og så videre. Målet er å gi kommunen en oversikt over den lokale
oppvekstsituasjonen. Det blir også en viktig oppsummering av hvordan ungdom i kommunen
trives.

Rapport fra Ungdata, oktober 2013, viser at ungdom i Norge har det bra, de gjør det bra på
skolen og lager planer for fremtiden. Samtidig fremheves det i rapporten at antall ungdom
som sliter med psykiske plager, stress, søvnproblemer og dårlig selvbilde øker.

Ungdomsteamet håper at resultater fra disse undersøkelsene vil gi kommunen bedre bildeav
ungdommen og utfordringene knyttet til dem som har det vanskelig. Forhåpentligvis vil det
også kunne gi kommunen signaler om hva som fungerer bra. Tjenester og tilbud til ungdom
kan evalueres utafra slik data og føre til at nødvendige tiltak blir iverksett eller opprettholdt.

Mot fremtiden
Rapporten fra Ungdata gir oss ideer om hva som er viktig for ungdommen. Til tross for at de
fleste ungdommer har det veldig bra, er det viktig å fokusere på ungdom med utfordringer.
Det finnes mange tiltak og virkemidler for å hjelpe ungdom til å bli i skolen eller komme seg
ut i arbeidslivet. Samtidig er det viktig å ha fokus på indre velvære og lykke. Ungdom står
ovenfor mye press fra forskjellige kanter, de skal være supermennesker som helst skal være
best og mestre alt. Ved å hjelpe ungdom til å bygge opp selvtillit, lære dem teknikker som
øker velvære og indre lykke, vil man få ungdom som trives bedre med seg selv og lettere vil
kunne mestre skole og arbeidslivet.

Flere ungdommer som Ungdomsteamet er i kontakt med har hatt lyst til å gå tilbake til skolen.
Dessverre har mange av disse ungdommene brukt opp ungdomsretten tilå fullføre
videregående skole. Disse ungdommene er ofte i alderen 21 –23 år, har og har derfor ikke rett
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på studietilbud fra Voksenopplæringen, da tilbudetgjelder fra man har fylt 26 år. Det kan bli
lenge å vente for en som er motivert for skole, og fare for at den motivasjonen forsvinner
underveis er stor. Ungdomsteamet savner et tilbud til disse ungdommene, som faller mellom
ungdomsretten og retten til voksenopplæring, og håper at man kunne vært med på å starte opp
et tiltak som kunne hjulpet denne ungdommen.

Uten virkemidler fra NAV og velvilje fra arbeidslivet hadde det vært vanskelig å hjelpe
ungdom ut i arbeid. Mange ungdommer har startet opp i arbeidslivet via arbeidspraksis i
bedrift. Det er derfor viktig med samhandling mellom private og offentlige aktører for å
kunne tilby gode løsninger for ungdom med behov for støtte. Godt samarbeid med lokale
aktører kan spare samfunnet store beløp med å få unge tidlig tilbake i arbeidslivet. Det lokale
næringsmiljøet er i vekst og det finnes mange gode muligheter for samarbeid i fremtiden

Ungdommens hus
I vårt arbeid har ideen om eget ungdomshus ofte vært diskutert. Våre ideer rundt dette huset
er å gi ungdom mulighet til å komme til NAV uten at de trenger å identifisere segsom en
bruker av NAV sine tjenester. Vi har tro på at det vil gjøre det lettere for ungdom å beom
hjelp, tørre å spørre etter råd og veiledning. Samtidig ser vi muligheter med kombinerte
tjenester knyttet til ungdom, for eksempel med Frivillighetssentralen, Aktiv pådagtid og
Arbeidsgruppa. Et tettere samarbeid med Enhet for rus og psykisk helse og enhet for
forebyggende helsearbeid hadde vært aktuelt. For eksempel kunne disse tjenestene vært
tilstede visse dager i uken for dropp-inn-samtaler. Nesten alle søknader om arbeid og bolig
skjer på nett, derfor hadde en datastue hvor ungdom kunne fått veiledning til å skrive CV,
jobbsøknader og sett på leiemarkedet vært viktig. Et slikt ungdomshus kunne også gitt
Ungdomsteamet muligheter til å holde egne kurs og tiltak, for mindre grupper.
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