Faglig plattform for nasjonalt bo- og støttetilbud for unge utsatt for
tvangsekteskap og æresrelatert vold
1. Formål
Formålet med bo- og støttetilbudet er å gi unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold hjelp
innenfor trygge rammer til reetablering og til å kunne leve et så normalt liv som mulig. Tilbudet skal
være et tillegg til kommunenes lovpålagte hjelpetilbud og tjenester1.
Virkemidler:
a) En trygg bolig i en overgangsperiode inntil innflytting i annen bolig
b) Et støttetilbud som gir den unge hjelp til reetablering og til å kunne leve et så normalt liv som
mulig
2. Krav til bolig
Boligen skal være sikkerhetsklarert av lokalt politi, evt. i samarbeid med politiets representant i
Kompetanseteamet.
3. Krav til støttetilbudet
Rutiner for oppfølging av beboerne og drift av tilbudet:
a) Informasjon om kommunens botilbud
b) Skriftlige rutiner for oppfølging av enkeltbeboere som inkluderer:











Kartlegging av forhold som er nødvendig for god oppfølging
Brukermedvirkning
Involvering av andre tjenester den unge trenger hjelp fra
Miljøterapeutisk oppfølging
Sikkerhetsarbeid
Dagaktivitet
Sosialt nettverk
Ny bolig
Oppfølging i ny bolig
Hvis medfølgende barn, skal barnet ha en egen oppfølgingsplan

c) Nødvendig kontakt med relevante hjelpetjenester gjennom:






Skriftlige rutiner for sikkerhetsarbeid og samarbeid med politi
Skriftlige rutiner for samarbeid med andre tjenester
Skriftlige rutiner for samarbeid med familieverntjenesten
Formaliserte samarbeidsavtaler med ordinære tjenester
Bruk av enkeltvedtak fra kommunens oppfølgingstjenester og individuell plan ved
behov/rett til det

d) Etablering av faste dagaktiviteter:


Rutiner for å sikre at den unge kommer inn i skole, arbeid, kvalifiseringstilbud eller
annet dagtilbud

jf. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets oppdrag i tildelingsbrev fra Barne- og likestillingsdepartementet
om nasjonalt bo- og støttetilbud for personer over 18 år utsatte for tvangsekteskap.
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e) Etablering av et sosialt nettverk rundt beboeren:


f)

Rutiner for involvering av frivillige organisasjoner lokalt, som vennekontakter,
tilbydere av aktivitetstilbud, deltakelse i nettverksgrupper og lignende
Rutiner for familiearbeid (i samarbeid med andre aktører)

Reetablering for den unge i en trygg bosituasjon:


Rutiner for vurdering av den unges sikkerhetssituasjon ved flytting til annen bolig

4. Oppfølgingstid
Oppfølgingstiden for de unge er inntil 9 måneder:
a) Brukerne skal tidlig i oppfølgingsforløpet flytte videre til bolig som vedkommende kan
beholde på sikt. Oppfølgingen gjennom støttetilbudet reduseres gradvis.
b) Kommunen skal rapportere til Bufdirs representant i Kompetanseteamet vedr.
enkeltbeboere på følgende tidspunkt:




etter 3 måneder: Plan for flytting til permanent bolig
1 måned før planlagt utflytting: Status
etter 9 måneder: Ledig plass (beboer er flyttet til permanent bolig eller kommunen
har ny bolig tilgjengelig for nye brukere)

5. Etterfølgende oppfølging

Bo- og støttetilbudet skal bidra til at de unge får tilstrekkelig oppfølging etter opphold i bo- og
støttetilbudet gjennom å:





Styrke kontakten med det ordinære hjelpeapparatet, eksempelvis gjennom faglige nettverk
Styrke kontakten med de frivillige organisasjonene som allerede tilbyr oppfølging etter endt
opphold i bo- og støttetilbudet
Etablere eller styrke eksisterende nettverksgrupper for tidligere beboere
Gi de unge mulighet for individuell oppfølging utover den normerte tiden på 9 måneder,
dersom de unge har særskilt behov for det, som et supplement til nevnte tilbud

6. Indikatorer på måloppnåelse
Når oppfølgingstiden er over har den unge








hatt en trygg bolig
fått kartlagt individuelle behov
fått tilpasset miljøterapeutisk oppfølging
blitt reetablert i en trygg bosituasjon
etablert nødvendig kontakt med relevante hjelpetjenester
kommet i gang med fast dagaktivitet, dvs. skole, kvalifiseringstilbud, jobb eller annet
dagtilbud
et sosialt nettverk rundt seg, for eksempel tilbud i regi av frivillige organisasjoner,
venner, familie, etc

