
Da Amanda Kristensen var 18 år, sluttede
hendes anbringelse, og hun skulle stå på
egne ben. Det kan vi altså gøre bedre

Da Amanda Kristensen var 18 år, sluttede hendes anbringelse, og fra den ene dag til
den anden skulle hun stå på egne ben.

Hun fik sit eget kollegieværelse og en kontaktperson, der var en god støtte. Men
Amandas netværk var sparsomt, og hun var alene. Amanda var slet ikke forberedt
på at klare sig selv, og hun fik en voldsom depression og var i en periode hjemløs.

Sådan startede Amandas voksenliv. Og desværre er hendes historie ikke enestående.

Når man fylder 18 år, slutter anbringelsen som regel, og for mange unge er
overgangen til at bo for sig selv en stor udfordring.

Der er, som i Amandas tilfælde, sjældent et stabilt netværk eller andre
voksenrelationer, de kan regne med støtte og hjælp fra. Det betyder, at mange lever
på kanten af samfundet uden netværk, job og uddannelse, og for nogle resulterer det
i misbrug, kriminalitet – og hjemløshed. Cirka to ud af fem hjemløse er tidligere
anbragte.

I arbejdsgruppen Policy Lab har vi i forlængelse af regeringens forestående udspil til
at forbedre indsatsen over for anbragte børn udviklet anbefalinger til, hvordan vi
kan løfte gruppen af anbragte unge ind i voksenlivet på en bedre måde, end det sker
i dag.

Dette arbejde er baseret på viden om, hvad (tidligere) anbragte unge efterspørger i
overgangen til voksenlivet. Deres stemmer er nemlig helt afgørende, hvis vi skal
sætte ind de rigtige steder og skabe en reel forandring.

Tidligere anbragte unge peger på ændringer, der handler om at sikre sammenhæng
og kontinuitet i støtten; skabe menneskelige møder med fagprofessionelle, der
skaber handlekraft; få adgang til fællesskaber og have en dynamisk mulighed for
støtte, når den mentale bagage begynder at larme, eller boligsituationen bliver
ustabil. Sådan forgår det ikke i dag.

I dag har tidligere anbragte unge mulighed for at få efterværn, når de fylder 18, og
indtil de er 23 år.

Hjælpen har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse
med uddannelse og bolig, og oftest består efterværnet af en kontaktperson.
Imidlertid er der store forskelle fra kommune til kommune på, hvem der får
efterværn – og hvor mange.

En sagsgennemgang samt survey blandt unge viser, at de unges perspektiv ikke
indgår i over en tredjedel af efterværnssagerne, og kun 30 pct. af de unge, der har
modtaget efterværn, husker, at de fik udarbejdet en handleplan i samarbejde med
deres sagsbehandler.
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Skal vi levere det, de unge efterspørger, mener vi ikke, vi kan nøjes med
lappeløsninger. Derfor anbefaler vi, at vi radikalt ændrer ikke bare efterværnet, men
tænkningen på hele anbringelsesområdet.

Vi skal sætte ind langt tidligere. En anbringelse er for nogle børn dén chance, de får
for et godt liv. Det er investeringer i børns liv, og netop derfor skal overgangen til
voksenlivet tænkes ind lang tidligere i et anbragt barns liv.

Når vi som samfund vælger noget så indgribende som at fjerne et barn fra sine
forældre, bør samfundet tage ansvar for det barn – indtil han eller hun ikke længere
har brug for støtte. En anbringelse skal sikre tryghed og trivsel i børnelivet.

Men vi må også insistere på, at en anbringelse er trædesten til et godt voksenliv, og
den tænkning bør gennemsyre hele indsatsen på anbringelsesområdet. Ingen unge i
anbringelse skal lades i stikken, når de fylder 18 år, og anbringelsen slutter.

En dynamisk overgangsperiode, hvor den unge kan regne med støtte, når han/hun
har brug for det, øger chancerne for, at børn og unge får en chance i livet.

Dette mener vi skal sikres gennem ungeparagraffer i Barnets Lov, som regeringen
barsler med et udspil til.

Ungeparagrafferne skal sikre, at vi som samfund samarbejder målrettet med de
unge om at opnå tre sidestillede og overordnede målsætninger for et selvstændigt
voksenliv: adgang til varige netværk og relationer, uddannelse eller job samt fast
bolig. Et vigtigt signal i forhold til at ændre tænkningen på området og dermed
praksis radikalt.

En anbringelse er for nogle børn dén
chance, de får for et godt liv

Men ungeparagraffer i Barnets Lov gør det ikke alene. Lovens intentioner skal løftes
af værdier, kultur, faglighed og rammer for at have den ønskede effekt i praksis.
Derfor skal vi sigte mod at udvikle tiltag, der nu og på en længere bane kan skabe en
radikal ændring.

Her følger nogle af vores anbefalinger til, hvordan vi kan gentænke
anbringelsesområdet og sikre, at de unge får den støtte, de har brug for, i
overgangen til voksenlivet.

De unge skal have ret til dynamisk støtte i overgangen til voksenlivet

Når vi taler om den gode start på voksenlivet, er det afgørende, at vi husker på, at
mens andre unge kan læne sig op ad deres forældre og forberede sig langsomt på
voksenlivet, så har anbragte unge sjældent den mulighed.

I dag tages der de facto først stilling til, hvad der skal ske i overgangen til
voksenlivet, når en ung i anbringelse fylder 17½ år. Denne afgørelse falder for
mange unges vedkommende meget pludseligt og alt for sent. En undersøgelse af
efterværnsområdet fra Socialstyrelsen viser, at en tredjedel af de unge faktisk er
bekymret for, hvad der skal ske, når de bliver 18 år.

Forberedelse til et selvstændigt voksenliv bør indgå som en naturlig del af
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anbringelsen, og støtten i overgangen skal være dynamisk og tilpasses løbende i
samarbejde med den unge.

Vi anbefaler, at myndighederne forpligtes til sammen med den enkelte unge at
arbejde målrettet mod et selvstændigt voksenliv, når han eller hun fylder 15 år.

De tre målsætninger for et selvstændigt voksenliv (netværk, uddannelse og job samt
stabil bolig) er i fokus, og skridtene på vejen tilpasses løbende og tages i et
forpligtende samarbejde mellem myndighed, den unge og andre fagprofessionelle.

Hvis den enkelte har behov for det, har han/hun ret til at række ud og modtage
støtte frem til det 25. år – med mulighed for forlængelse frem til det 27. år.

Mellem det 15. og det 27. år foreslår vi desuden, at tidligere anbragte kan række ud
til myndighederne, hvis tilværelsen slår knuder – ligesom andre unge ville række ud
til deres forældre. Det betyder, at den unge kan vende tilbage til kommunen og bede
om støtte, selv om den unge tidligere har afvist støtte fra kommunen eller bor i en
ny kommune.

De unge skal have ret til en betalelig bolig med støtte

Da Amanda Kristensen besluttede sig for at søge ind på en uddannelse i København
og flyttede til byen med forhåbningen om at få en ny start, henvendte hun sig til
kommunen for at få støtte, særligt til en bolig.

Men kommunen henviste hende til et herberg for hjemløse eller ventelisten til et
kollegium. Hun undgik herberget, fordi hun til trods for et sparsomt netværk havde
venner, hun kunne sove hos. Det er det ikke alle, som har.

Vi anbefaler, at vi skaber sikkerhed omkring de unges boligsituation, så de kan få
fundamentet på plads.
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