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Støtteerklæring til pilotprosjektet Hysnes Ung
Hysnes Ung - en fyrlykt på ferden ut av utenforskapet:
Det har gjennom flere år nå vært jobbet med Hysnes Ung, et tilbud for ungdom
som har falt utenfor, eller står i fare for å falle utenfor, skole eller jobb. Med
midler fra omstillingsprogrammet har Indre Fosen kommune hatt et forprosjekt
som har konkludert med at dette er noe som det er grunnlag for å igangsette.
Man har etablert samarbeid og dialog med UniCare Helsefort, Fosen
Folkehøgskole, Stiftelsen HAV og flere lokale bedrifter som sammen med
offentlige instanser gir Hysnes Ung gode lokaliteter og et solid faglig
innhold. Trygge omgivelser og tilgang til fagkompetanse på stedet. Mange
ungdommer beskriver at de ikke får nyttiggjort seg tilbud som de gis i dag, da det
er for krevende å dra skyttel mellom skole/skolerådgiver, lege, psykisk helse,
NAV, NAV-tilbud/kurs/utplassering, gjeldsrådgiver osv. For fragmentert og for
lite samkjørt og tilrettelagt for den enkelte ungdom. På Hysnes vil fagpersoner
komme til dem, istedet for motsatt.
Prosjektet avgrenses mot ungdommer med klare diagnoser og rus. Og det er
nettopp her det ligger nytenking, av døgntilbud idag er det stort sett rus eller klar
helseutfordring/diagnose ol. som er et kriterium for å få plass. Men
ungdommene vi ønsker å nå er de som en i et av våre faggruppe-intervju omtalte
som "såpestykkeungdommer", de som ikke har noen klare diagnoser, men som
helt klart likevel sliter, de er det ekstra vanskelig å få tak på, de sklir mellom
fingrene "som såpe" og faller mellom alle stoler. Av ungdommene vi har
intervjuet beskrives sosiale vansker, lettere psykiske utfordringer, passer ikke
inn, skolevansker, takler ikke skoleformatet og klasseformatet, problemer med
familie/sosialt nettverk som gjør at ting som bygges opp på skolen rives ned på
fritid, flykter inn i (sosiale) formater på nett, døgnrytmeproblemer med MYE
mere. Og denne problematikken øker. En del av disse ungdommene har også
bakgrunn fra barnevernsinstitusjon. Det er behov for et tilbud som kan være bro
mellom institusjonslivet og livet på egen hånd. For den overgangen er meget
kritisk for mange av disse. Pr i dag går ungdommene fra å bo i et døgnbasert
barnevernstilbud, gjerne i en annen kommune, rett over i å helt måtte klare seg
selv når de fyller 18 år. Nå er det nylig pålagt kommunene å gi ettervern til
ungdommene til de blir 25 år, men hva har kommunene å tilby i dette
ettervernet? Hysnes Ung er da fyrlykta som kan vise vei, om det er i overgang fra
frafall fra/aldri starta VGS/jobb, eller fra barneverninstitusjon. Og et døgntilbud,
ikke bare dagtilbud, er nødvendig for å lykkes med dette.
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Figur: Beskrivelse av saksgangen for ungdommer som har falt utenfor

De tilbud og tiltak som pr idag fins og kan være tilgjengelige/aktuelle blir for
fragmenterte og kortvarige. Det trengs noe mer. Mer tid, så mye tid som det
faktisk er behov for, mer kontinuitet, mer individuell oppfølging, mer
mestringsfokus, mer bygging av sjølfølelsen.
Folkehøgskoleopphold er et annet tilbud som er godt for mange (som har råd),
men som Fosen Folkehøgskole beskriver, så opplever de at de får stadig flere
elever inn som helt klart skulle hatt en type oppfølging mht psykisk helse og
andre vansker som de ikke er rigga for å håndtere. Hysnes Ung er glade for å
kunne ha et samarbeid med Folkehøgskole, og de med oss. De vil tilby Hysnes
Ung-ungdommene mulighet for å delta på valgfag og fordypningsuker på skolen,
slik at vi har tilgang til miljø med flere ungdommer, samtidig som det kan være
aktuelt for FF å kjøpe tjenester av Hysnes Ung for deres elever som kunne ha
nytte av oss. Et eget folkehøgskoletilbud Hysnes Ung har vært vurdert, men det
er en lang vei å gå, så en pilot med samarbeid FF vil gi det beste av to verdener.
Forskning viser også at denne type utfordringer blant ungdom bare øker, tross
fokuset som har vært på frafall og utenforskap i mange år nå. Vi har hatt
forskere fra NTNU med oss hele veien i forprosjektet, og at tilbudet er
forskningsbasert framover er viktig.
Et døgntilbud for denne gruppen er unikt og nytenkende, og ligger i
skjæringspunktet mellom helse, videregående skole og NAV. Siden dette er et
prosjekt som er såpass tverrfaglig og man ikke har noe tilsvarende i Norge fra
før, har det vist seg utfordrende å skaffe finansiering, og vi ser at det nå er
nødvendig å sette inn ekstra ressurs på det å få jobbet fram finansieringsbiten.
Det er et paradoks, "alle" sier at man må finne nye måter å tenke på og
samarbeide på for å redusere utenforskap, men med en gang man nevner
kr/øre, så kommer spørsmålet om dette er et helse-prosjekt, et skole-prosjekt, et
NAV-prosjekt?? Svaret er jo alle samtidig! Vi må få til et spleiselag.
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Målet nå er et pilotprosjekt over 5 år (minimum 3-4), med plass til 810 ungdommer. Forprosjektet har vist at å starte med aldersgruppen 21-24 kan
være hensiktsmessig, da disse fort faller mellom to stoler; de har for eksempel
ungdomsrett i VGS, men ikke rett til oppfølging av OT-veileder lenger, slik at
oppfølging da evt skjer hos NAV, som gjerne ikke har kapasitet til den tette
oppfølginga som er nødvendig. Mange ønsker sjølsagt å gi tilbud lenger ned i
alder, men det satser vi på blir en mulighet etter hvert! Og at mye av det vi gjør
vil ha overføringsverdi på alle aldre egentlig, både opp og ned. Forskning vil være
sentralt.

Kommunene i Fosenregionen støtter arbeidet med prosjektet Hysnes ung og
stiller seg bak initiativet til å etablere og opprette dette pilottilbudet.
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